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Achtergronden van een permanente campagne
Dit artikel geeft een korte schets van de achtergrond
waartegen de permanente campagne van de ChristenUnie
ontwikkeld is. Een aantal recente media-uitingen zijn heel
goed bruikbaar om die achtergrond te illustreren.
Postmodernisme heeft misschien toch niet het laatste
woord. Er lijken zich tekenen van enig herstel en bezinning
aan te dienen. Directeur van het landelijk bureau van de
ChristenUnie, Henk van Rhee ziet nieuwe kansen voor het
zichtbaar maken van de relevantie van een bewezen politieke traditie.

6

De moderne politieke partij
Als een echte moderne politieke partij voert de
ChristenUnie tegenwoordig permanent campagne.
Hierbij worden mensen gemobiliseerd, moderne middelen
ingezet en allianties aangegaan met andere organisaties.
Maar wat is eigenlijk een moderne politieke partij?
Dé specialist op het gebied van politieke partijen, politicoloog en PvdA-partijvoorzitter dr. Ruud Koole wordt in
het ThemaInterview door Hans Valkenburg ondervraagd
over democratie, de rol van de moderne politieke partij,
en de noodzakelijkheid van partijvernieuwing. “Een politieke
partij moeten als het ware een soort baken zijn
in de politieke zee.”
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Ook de ChristenUnie moet opgeschud worden!
Waar willen we heen met de ChristenUnie? Moet de
partij zich scharen in de conservatieve gelederen? Moet de
partij zich meer gaan profileren als een links-activistische
beweging? Welke conclusie moet de partij trekken uit de
opkomst van Pim Fortuyn? Hoe moet de partij zichzelf organiseren? Het laatste jaar zijn dit soort vragen regelmatig te
horen in de ChristenUnie. Gelukkig maar. Een partij die niet
over zichzelf en haar identiteit nadenkt vervalt al gauw in
gezapigheid en zelfgenoegzaamheid. En wat nog erger is,
ze raakt het contact met de samenleving kwijt. In dit
artikel gaat organisatiedeskundige Maarten Verkerk
vooral in op de vraag hoe de partij zichzelf
moet organiseren.

14/20

‘Vrede door Recht’ en Doorbraak
Twee historische beschouwingen over christenen in de
politiek. Het eerste is geschreven door de twee medewerkers
Geschiedenis Christelijk Sociale Beweging, verbonden aan
het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme. Zij schrijven over beginsel en praktijk bij
collectieve acties in de christelijk-sociale beweging. Als de
ChristenUnie meer actiegericht wil worden, is het goed eens
te kijken naar de historie van christelijk-sociale actie.
Het tweede artikel is een samenvatting van een scriptie
door ds. Gertjan van Harten over de ‘doorbraakbeweging’
(christenen die er bewust voor kozen in de PvdA te blijven)
en de reacties daarop van andere christenen in het algemeen en de vrijgemaakt-gereformeerden in het bijzonder.
In beide artikelen zitten wijze lessen voor de ChristenUnie.

ThemaInleiding

Opschudding
Door Erik van Dijk, eindredacteur

“Hoe wil men zich dan een Kerk van Christus denken, zonder hart voor zulk een lijden en zonder
innerlijke drang, om haar Heiland, die ze aanbidt, ook hier in de majesteit zijner reddende,
heilaanbrengende liefde te doen schitteren? (…) Het helpen, waar de nood reeds is uitgebroken,
het strijden tegen een geïsoleerd maatschappelijk kwaad, het redden van de enkele is nog iets
anders, dan een aanvatten met heilige bezieling des geloofs van het maatschappelijk vraagstuk zelf.”
Historische woorden van Abraham Kuyper uit 1871. Woorden die het begin vormden van de
christelijk-sociale beweging. Woorden die opschudding veroorzaakten.
Kuyper vervolgde in hetzelfde geschrift, dat de wereld de
kerk van Christus op den duur niet kan eren, als ze wel
spreekt over de kracht van Gods Woord, “maar die kracht
bij het lijden der mensheid niet werken laat.” (bronvermelding in het artikel op p.14-19)
Kuyper onderkende als één van de eersten en weinigen
de betekenis en reikwijdte van het sociale vraagstuk van
zijn tijd. Hij doorzag dat het in het sociale vraagstuk niet
om enkele gebreken van het maatschappelijk gebouw
ging, maar dat de maatschappelijke orde als zodanig in
het geding was. “Alle binten en ankers van het maatschappelijk gebouw verschuiven”, zei hij in de openingsrede van het Christelijk-Sociaal Congres in 1891.

plaatsvinden in inhoud, partijcultuur en organisatie om
echt te kunnen groeien in diepgang, vertrouwen, maar
ook in effectiviteit en actiegerichtheid.
Opschudding door de partij. Daar gaat het uiteindelijk
om! Laat de permanente campagne Nederland een beetje
wakker schudden zowel landelijk als lokaal. Laten we ook
de kerken, individuele christenen en christelijke organisaties opschudden om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid meer, anders of beter te nemen.
Nieuwe christelijk-sociale actie. Nieuwe architectonische
kritiek. Nieuwe Groens en Kuypers. Nieuwe opschudding.
Daar mogen we best naar verlangen!
Veel leesgenoegen toegewenst.

De Rotterdamse wethouder Van der Tak (CDA) noemt de
vraagstukken rond integratie, multiculturele samenleving, zwarte scholen, asielzoekers e.d. de nieuwe sociale
kwestie. De analogie met ruim honderd jaar geleden lijkt
duidelijk: ook nu draait het voor een groot deel om sociaal-economische achterstanden en tegenstellingen en
ook hier staan we voor hét vraagstuk van de komende
jaren. Tegelijk moeten we -net als Kuyper- de dieper liggende maatschappelijke problemen niet vergeten en
bijvoorbeeld niet toestaan dat het waarden- en normendebat verzandt of zich alleen richt op allochtonen.
Nu het christelijke en sociale gezicht van het CDA in deze
regeerperiode nogal bleek is, ligt er voor de ChristenUnie
een grote kans en uitdaging. Die kansen worden al voorzichtig gegrepen met enkele acties in kader van de permanente campagne.

Opschudding
Opschudding binnen de ChristenUnie hebben we al
genoeg gehad. Fusie, verkiezingsnederlagen, personele
wisselingen. Het is nu tijd om te bouwen, vooruit te kijken en in actie te komen. Dat kan mede door de permanente campagne.
Opschudding van de partij is op sommige punten echter
nog wel nodig. Er moeten nog wel wat aanpassingen

OPROEPJES en AANKONDIGINGEN
- heeft u zin, tijd, kennis en kunde om af en toe een recensie voor
DenkWijzer te schrijven, waarbij u als beloning het boek mag
houden of een boekenbon krijgt? Vul dan het formulier in waarover
in het stukje over KennisNetWerken op p.13 gesproken wordt!
- in dit nummer staan weer ingezonden reacties. Reageer ook op
artikelen door een e-mail te sturen naar de redactie:
denkwijzer@christenunie.nl
- op donderdag 22 april a.s. organiseert het wetenschappelijk
instituut van de ChristenUnie (WI) weer haar jaarlijkse Groen van
Prinsterer-lezing. In de aanloop naar de verkiezingen voor het
Europees Parlement in juni leek ons de Europese ‘grondwet’ een
toepasselijk onderwerp. Dr. J.W. Sap, universitair hoofddocent
Europees recht aan de Vrije Universiteit zal de lezing hierover
verzorgen. De lezing vindt plaats in stadskasteel Oudaen in Utrecht.
Zet 22 april alvast in uw agenda!
- ook het volgende nummer van DenkWijzer heeft ‘Europa’ als thema.
Daarvoor willen wij ook graag uw mening over Europa horen. Vul op
de website van het WI de enquête in! De resultaten worden verwerkt
tot een artikel.
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Achtergronden van een
permanente campagne
Door Henk van Rhee, directeur partijbureau ChristenUnie

Dit artikel geeft een korte schets van de achtergrond waartegen de permanente campagne van de ChristenUnie
ontwikkeld is. Een aantal recente media-uitingen zijn heel goed bruikbaar om die achtergrond te illustreren.
Postmodernisme, zo blijkt uit die artikelen, heeft misschien toch niet het laatste woord. Er lijken zich tekenen van
enig herstel en bezinning aan te dienen, een adempauze in de kaalslag zo u wilt. Ik wil daarover niet al te optimistisch zijn, maar negeren is ook geen optie. Ik zie nieuwe kansen voor het zichtbaar maken van de relevantie van
een bewezen politieke traditie. Nu eerst iets over die recente uitingen in de media.
riereclame op abri’s en grof, sexueel gekleurd taalgebruik. De conclusie van deze progressieve vrouw: porno
en een van de sex vergeven maatschappij zijn afstompend en maken van mannen slechte echtgenoten.
Daarom, zo zegt ze nu - met dezelfde air van wetenschappelijkheid als waarmee indertijd de vrije sex gepropageerd werd - moeten we in de leer gaan bij de traditionele culturen. Want de sexualiteit verliest alle kracht en
spanning, als het altijd en overal vrij verkrijgbaar is. In
oude culturen, zegt Wolf dan in dat artikel, wisten ze
tevreden te blijven ‘met de borsten van de vrouw van
hun jeugd’. Joden en christenen kennen dat woord! (zie
bijvoorbeeld Spreuken 5.)
Waar komt mevrouw Wolf na ruim 30 jaar experimenteren met vrije sex dus uit………?! Juist, bij het eeuwige
woord van de Schepper, dat zo lang dominant geweest is
in onze cultuur. Opnieuw wordt de kracht ervan
getoond. Niet door een dominee, evangelist of een politicus. Nee, door een feministe die bereid was kritisch na te
denken. Daarmee is de schade niet hersteld, maar het
Woord is wel terug in het maatschappelijk debat. De
ChristenUnie kan daar op inhaken. Onze jongeren deden
dat in het kader van de permanente campagne al met de
actie ‘Stop de porno’.
Eind vorig jaar (22 november 2003) las ik in de NRC een
interview met Naomi Wolf, overgenomen uit de Sunday
Times. Wolf is een bekende Amerikaanse schrijfster en
feministe. Ze heeft zich altijd verzet tegen de onmensenlijke schoonheidsidealen, die de samenleving aan jonge
vrouwen oplegt. Het artikel gaat over het effect van de
alom tegenwoordige erotiek en pornografie op de manvrouw-relatie. Denk aan spam over borstvergroting, popups van pornosites tijdens het surfen op internet, linge-
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Een ander onthullend inteview, ook eind vorig jaar; ik zag
een gesprek met cabaretier Freek de Jonge bij de NMO,
de Nederlandse Moslim Omroep. Ik viel erin toen de
cabaretier zei, dat wij ons in Nederland alleen nog met
elkaar verbonden voelen via een ‘voetbalkluppie’, het
Nederlands elftal dus. Hij zocht wel naar meer, maar het
was er gewoon niet meer, geen gezamenlijk gedragen
waarden, christelijke wortels of grondslag meer dus.
Waarop de interviewster hem uitnodigde om maar mos-

ThemaStudie

lim te worden. Maar die kant wilde De Jonge toch niet
op, al wist hij niet waar hij wel heen moest. Moet de
ChristenUnie het alternatief van een samenleving funtionerend naar Gods woord misschien beter, anders of
vaker presenteren, om zo wel het gezochte alternatief te
bieden?! Met de permanente campagne willen we dat in
ieder geval wel gaan proberen, relevanter en zichtbaarder zijn, dichtbij de mensen.
In hetzelfde weekend dat ik de uitingen van Wolf en De
Jonge zag, congresseerde D66 in Maastricht. Partijleider
Dittrich deed daar een voor de drijvende kracht achter
het vroegere paars en huidige lila heel opmerkelijke constatering. Hij zag, dat de liberalisering en individualisering een wat ‘rauwe’ samenleving hadden opgeleverd. In
de drang naar vernieuwing zijn we onderweg iets kwijtgeraakt, aldus Dittrich. Maar wat is het en waar haal je
dat missende ‘onderdeel’ zo gauw weer vandaan? Voor
christenen misschien minder een vraag dan voor D66.
Maar hoe overtuigen we hen en krijgen hen mee in onze
politiek? Ook daar wil de permanente campagne een
antwoord op zoeken. We doen dat vanuit het gedachtengoed van de ChristenUnie.
Het is tijd voor de missie van ChristenUnie. Tijd om daar
niet alleen bij stil te staan, maar ook de reikwijdte en de
noodzakelijke uitwerking opnieuw te doordenken. Eerst
nog maar eens een keer de tekst van die missie:
“De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar
meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe
streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert
haar opvattingen over de politieke vraagstukken van
vandaag op het Woord van God."
Voor een beweging met zo’n missie zijn er tegen de
geschetste achtergrond grote kansen om krachtig aan de
weg te timmeren. De links-liberale revolutie van de tweede helft van de vorige eeuw is mislukt. De wereld, ons
land is er niet beter op geworden met alle verworven
individuele vrijheden. Daar is bijna iedereen nu wel van
overtuigd. Het probleem zat hem niet in de zuilen, een
vermeende spruitjeslucht, sexuele taboes of sociale controle, integendeel. Maar intussen is er wel veel afgebroken en kapot gemaakt. Het meest misschien wel het
idee, dat het ook anders kan. CDA-ideoloog Anton
Zijderveld wijst in dit verband op het verloren gaan van
kennis over de geschiedenis. Veel grijs geworden voormalige provo’s en kabouters komen nu ook tot dat
inzicht. Opnieuw een revolutie die zijn eigen kinderen
opat. Misschien is het verloren gegane goede niet meer
geheel te herstellen, maar er zijn wel volop kansen om te
laten zien, hoe het anders kan. En daar gaat het om in de

permanente campagne van de ChristenUnie, praktische en
relevante politieke actie, zichtbaar voor het electoraat.
In de permanente campagne willen we samen met verwante maatschappelijke organisaties laten zien, dat er
werkbare alternatieven zijn voor tal van politieke dilemma’s. Naomi Wolf en de geschiedenis tonen aan, dat het
heilzaam is, als je daarbij luistert naar het Woord van God.
Dan laat je geen verslaafden over aan hun lot met een
dosis van staatswege verstrekte heroïne. Dan zeg je niet
tegen een prostituee, die tegen haar wil achter het raam
zit, dat ze een vrij en gerespecteerd beroep heeft. Dan
bescherm je kinderen (en mannen) tegen alom tegenwoordige pornografie op ooghoogte. Dan beweer je niet,
dat scholen die Gods heilzame geboden doorgeven de integratie van allochtonen in de weg staan.
Dit soort zaken pakken we op in de permanente campagne, met een eenvoudige formule. Kandidaat-Kamerleden,
36 in totaal, ontwikkelen met hun netwerk of regio acties
op basis van de missie en het partijprogramma van de
ChristenUnie. Met hulp van het partijbureau zoeken zij de
publiciteit en de samenwerking met onze fracties in
gemeenteraden, provinciale staten en/of Tweede Kamer. Zij
gebruiken de input uit de acties voor hun politieke werk.
Zo leidde de actie ‘Meer hoop zonder dope’ via inbreng van
de ChristenUnie tot een nader onderzoek naar de vrije verstrekking van heroïne. En onze actie samen met organisaties voor de opvang van prostituees kon in de Kamer verzilverd worden met geld voor beleid zoals de ChristenUnie
dat voorstaat; opkomen voor de zwakken.
Het ging in dit artikel en het gaat in de permanente campagne om illustraties van het feit, dat vanuit het Woord
geïnspireerde politieke actie herstellend kan zijn in een
door revolutie van zijn ankers losgeslagen samenleving. Als
we dit creatief en consequent doen, zal blijken, dat dit een
goede campagne is op weg naar de verkiezingen van 2007.
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“Idealen zijn het meest motiverend
Over de moderne politieke partij
Door Hans Valkenburg

Als een echte moderne politieke partij voert de ChristenUnie
tegenwoordig permanent campagne. Hierbij worden mensen
gemobiliseerd, moderne middelen ingezet en allianties aangegaan met andere organisaties. Maar wat is eigenlijk een moderne politieke partij? Dé specialist op het gebied van partijpolitiek,
politicoloog en PvdA-partijvoorzitter dr. Ruud Koole over het
fenomeen democratie, de rol van de moderne politieke partij, en
de noodzakelijkheid van partijvernieuwing. “Een politieke partij
moet als het ware een soort baken zijn in de politieke zee.”

Wat spreekt u zo aan in de politiek dat u politicoloog én
partijvoorzitter bent?
“Met democratische politiek probeer je te voorkomen
dat men elkaar de hersens inslaat. In plaats daarvan
gaat men met elkaar om de tafel en vindt er overleg
plaats. Dat vind ik zo fascinerend aan de politiek en het
fenomeen democratie. Neem de bloedeloze machtswisselingen in Georgië onlangs, dat is toch prachtig! Dit
moet je jezelf voortdurend blijven realiseren als je over
zoiets als democratie nadenkt: het kan ook heel anders,
met veel bloedvergieten.”
Zit daar ook een ideaal van het beschermen van de
zwakkere achter?
“Zeker. Van huis uit behoor ik tot de ‘kleine luyden’ van
Abraham Kuyper. Het element van opkomen voor de
zwakkere spreekt mij dus zeker aan: gelijkheid, inkomens verdelen.”
Maar Kuyper heeft u achter u gelaten ...
“Christelijke politiek is niets voor mij. Dat er christenen
in de politiek zijn, mensen die zich laten inspireren door
hun geloof, dat is goed. Maar christelijke of religieuze
politiek? Nee, daar krijg ik een beetje de kriebels van.
Hoewel dat niet het geval zal zijn bij de ChristenUnie,
kan christelijke politiek gevaarlijk zijn. Neem bijvoorbeeld de SGP, dan wordt het toch al wat anders.”
Wat vindt u zo aantrekkelijk aan partijpolitiek?
“Als je iets wilt bereiken in de politiek, dan gaat dat via
partijen. Ik geloof niet in een goed werkende democratie
zonder partijen. In zo’n democratie hebben maatschappelijke partijen als de vakbond, de milieubeweging en
dergelijke wat mij betreft een belangrijke rol, maar de
politieke partijen vormen het voorportaal van het echte
politieke debat. Politieke partijen zijn dus niet alleen
fascinerend, je kunt er ook wat mee bereiken. Binnen
dat geheel kies ik voor de PvdA, omdat ik voor een combinatie van sociaal-democratische idealen en de haalbaarheid ervan wil gaan.”

6
DenkWijzer - februari 2004

Nederland. Rotterdam, 17 maart 2001. Slotdag PvdA
congres in het WTC. Ruud Koole. Foto Martijn Beekman /
Hollandse Hoogte.

ThemaInterview

om lid te worden van een partij”
Is een volkspartij niet wat veel water bij de wijn? Zou u
niet voor GroenLinks, SP of D66 moeten gaan?
“Nee. Juist het feit dat je met de PvdA ook werkelijk iets
kan bereiken spreekt me aan. Wat betreft D66, deze partij is wel heel pragmatisch. Het idee dat je pragmatisch
en technocratisch naar de beste oplossing kunt zoeken
is onzin. Je moet idealen hebben anders leidt het tot
niets. Zet twee economen bij elkaar en je krijgt twee
antwoorden op een probleem. Logisch, ze hebben beiden
hun idealen. Partijen moeten idealen hebben. Die veelkleurigheid aan idealen die wij in de Nederlandse democratie hebben spreekt me aan.”

Wat is de rol van een politiek partij?
“Vrij breed. Een politieke partij moeten als het ware een
soort baken zijn in de politieke zee. Richtinggevend. De
politieke partij heeft natuurlijk functieverlies geleden
vergeleken bij vroeger. Hoewel dat ook niet moet worden overdreven, alsof er een soort gouden eeuw is
geweest van de politieke partijen. Die is er nooit
geweest. Niettemin, de partij deed in het verleden veel

Wouter Bos pleitte onlangs voor het opgaan van de linkse partijen in een links volksfront, weg veelkleurigheid…
“Hij zei dat het toekomstperspectief misschien een
tweestromenland zou kunnen zijn, en dat zou zo kunnen zijn ...”

voor haar leden op het gebied van bijvoorbeeld vorming
en onderwijs. Nu hoeft dat niet meer op die manier.
Vroeger had je de leden ook nodig om bijvoorbeeld de
kiezers te bereiken. Met de komst van de televisie, de
telefoon en internet is dat nu allemaal anders. Maar
ondanks de veranderende tijden is een partij vandaag
de dag nog steeds meer dan een machine om mensen te
rekruteren voor het samenstellen van een verkiezings-

Dat moet u een doorn in het oog zijn…
“Nee. Om het progressieve geluid te laten horen moet je
samenwerken. Als dat leidt tot de vorming van één partij, dan zij het zo. Dat is echter wat anders dan een discussie over de organisatie van zo’n samenwerking. Dat
debat lijkt me onnodig. Alle energie gaat dan in zo’n discussie inzitten en dat zou zonde zijn. Je spant het paard
dan achter de wagen.”
Dus u blijft bij het veelkleurige politieke landschap?
“Ach, als het nodig is gaan partijen vanzelf samen. De PvdA
is ook het resultaat van het samengaan van partijen. Dat is
heel normaal. Er is echter vaker een poging gedaan om
progressieve krachten te bundelen. De Progressieve
Volkspartij uit de jaren ‘70 bijvoorbeeld. Maar dat is mislukt want het werd van bovenaf opgelegd.”
Dan werkt zo’n samenwerking niet?
“Als politicoloog zeg ik: partijen gaan pas samenwerken
als het electoraal perspectief voor alle deelnemende partijen structureel slecht is. Dat is proefondervindelijk
bewezen. Dat geldt voor het CDA, de PvdA, maar ook
voor de ChristenUnie. Partijen zijn altijd in beweging.
Als ze naar elkaar toe bewegen, kan dat mooi zijn. Als ze
niet naar elkaar toe bewegen, moet je er geen energie
insteken om partijen toch tot samenwerking of fusie te
forceren, dat lukt niet. Ga in zo’n geval gewoon op
beleidspunten samenwerken.”

"Een politieke partij moeten als het ware een soort baken
zijn in de politieke zee. Richtinggevend."

Meer belangstelling voor politiek sinds 2002
De belangstelling voor politiek zit sinds vorig jaar voor
het eerst sinds lange tijd in de lift. Dat blijkt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De opkomst bij de Tweede-Kamerverkiezingen, die
sinds 1977 was gedaald, nam in 2002 weer toe. In 1998
bereikte die opkomst met 73 procent een dieptepunt.
Vorig jaar, toen Pim Fortuyn zich in de politiek manifesteerde, ging ze omhoog naar 79 procent. Bij de verkiezingen van januari dit jaar was de opkomst nog wat
hoger: 80 procent.
Ook wordt er volgens het CBS meer over politiek
gesproken. Tot 2001 nam 42 procent van de bevolking
deel aan gesprekken over politieke onderwerpen. Vorig
jaar steeg dat tot 52 procent. In 2002 zei 16 procent van
de bevolking boven de 15 jaar zeer geïnteresseerd te
zijn in politiek, tegenover 11 procent in voorgaande
jaren. Vooral bij jongeren en vrouwen nam de belangstelling toe.
ANP 15-12-2003
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lijst. Er vindt ook een inhoudelijke afweging van wensen
en belangen plaats binnen een partij. Dat is haar basisfunctie, en die functie is nodig voor een gezonde democratie. Overal waar democratie is zijn daarom partijen.
Het politieke debat moet namelijk niet alleen in Den
"Ondanks de veranderende tijden is een partij vandaag de dag
nog steeds meer dan een machine om mensen te rekruteren
voor het samenstellen van een verkiezingslijst.”
Haag plaatsvinden, maar eerst en vooral binnen de partij. Ik geef toe dat dit soms niet makkelijk is. Regelgeving
vindt immers vanwege de sterke rol van de Europese
Unie in toenemende mate op grotere afstand plaats.
Maar bedenk dan dat we in Europa meer dan 50 jaar
vrede kennen vanwege die unie! Dat is toch maar weer
te danken aan het fenomeen democratie.”
Hoe ziet de moderne politieke partij eruit?
“Allereerst is een moderne partij gericht op de samenleving. Open en transparant qua stijl. De partij legt haar
oor in de samenleving te luisteren, en maakt vervolgens
keuzes op basis van haar ideologie. Ik ben ervan overtuigd dat er een re-ideologisering zal plaatsvinden bij de
politieke partijen.
Daarnaast is een moderne partij een partij waar de
leden serieus worden genomen en waar sprake is van
checks and balances. Het kan niet zo zijn dat een gekozen leider na zijn verkiezingen vier jaar achterover kan
leunen. Hij of zij moet in debat blijven met de partij. En
waarom ook niet? De partij is een prachtig klankbord.
De leden staan immers met beide benen op de grond en
kunnen hun politici prima wijzen op bijvoorbeeld het
effect van beleid en de haalbaarheid van bepaalde ideeën. Daar moet je als politicus dus volop gebruik van
maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat leden van een
partij niet representatief zijn voor de kiezers. Ze zijn
overwegend man, blank, hoger opgeleid en op leeftijd.
Maar er is daarentegen een hoge mate van overeenkomst tussen de opvattingen van de kiezers en de leden
van een bepaalde partij. Het is dus niet zo dat politieke
partijen los staan van de samenleving. De leden zijn als
het ware de ambassadeurs onder de kiezers van je par-

"Ik ben ervan overtuigd dat er een re-ideologisering
zal plaatsvinden bij de politieke partijen."
tij. Daarom moeten ze ook de mogelijkheid hebben om
in te grijpen, en bijvoorbeeld een bestuur naar huis te
sturen. De checks and balances moeten hun werk kunnen doen. In een moderne partij zal dat een combinatie
moeten zijn van directe en indirecte partijdemocratie.
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Tenslotte moet de moderne politieke partij ingesteld
zijn op de allochtone kiezer. Zeker als ze kans wil maken
in de grote steden.”
Wanneer is de partijvernieuwing eigenlijk klaar?
“Allereerst: partijvernieuwing is nooit klaar! Dat is heel
essentieel. Partijvernieuwing is een permanent proces,
omdat de samenleving voortdurend verandert. Maar het
is zeker urgent na 2002, het jaar van Pim Fortuyn en de
grote politieke onvrede. Bij de PvdA hadden wij bijvoorbeeld de commissie De Boer, die een scherp rapport over
het functioneren van de PvdA op tafel legde. We hadden
het hard nodig, en ik ben trots op wat ze gedaan hebben.
Voor de PvdA geldt de komende jaren vooral dat er inhoudelijke vernieuwing plaats moet vinden. Het zal moeten
leiden tot een modern sociaal-democratisch geluid.”
Hoe verkoop je een politieke partij vandaag de dag?
“Je moet als partij laten zien dat je weet wat er in de
samenleving speelt. Tegelijkertijd moet je als politieke
club op basis van je idealen handelen. Het gaat altijd om
deze tweeslag. En komt er kritiek, luister er dan naar,
doe er iets mee, maar durf ondertussen ook gewoon
door te gaan op de weg die je ingeslagen bent. Neem
bijvoorbeeld de kritiek op Wouter Bos. Hij luistert er
goed naar, maar gaat ook gewoon door met zijn aanpak.

"Partijvernieuwing is een permanent proces,
omdat de samenleving voortdurend verandert."
Als PvdA willen wij luisteren naar de samenleving, maar
dat betekent niet dat we alles overnemen wat de
samenleving vindt. Daar zitten de idealen die wij
koesteren tussen. En zo hoort dat ook. We nemen de problemen serieus en geven vervolgens onze eigen sociaaldemocratische antwoorden. Het gaat om de idealen die
je als partij koestert. Idealen zijn uiteindelijk toch het
meest motiverend voor mensen om lid te worden van
een partij. Wil je groeien, dan moeten deze idealen
natuurlijk wel toekomstperspectief in zich hebben.
Daarnaast moeten mensen mee kunnen doen. Er moeten kansen zijn voor participatie.”
De ChristenUnie kent nu zoiets als een permanente
campagne. Men is permanent bezig om leden te werven, om de partij onder te mensen te brengen. Loopt de
partij hiermee niet het risico dat haar ideologische
kracht wordt ingewisseld voor een soort PR-activisme?
“Als dat het geval is, is dat niet goed. PR is prima, maar
het interne ideologische debat mag er niet onder lijden.
Je moet niet beknibbelen op je ideologie.”

ThemaInterview

De ChristenUnie werkt samen met andere maatschappelijke organisaties. Is er gevaar dat mensen de
ChristenUnie gaan verwarren met andere, one- issue
organisaties?
“Zeker. Je moet je eigen verhaal heel duidelijk laten horen,
en dat bewaken. Wij zijn als PvdA bijvoorbeeld nauw verbonden aan de vakbond, maar nemen niettemin duidelijk
ons eigen standpunt in sociale kwesties in.”
Zijn one-issue-organisaties een gevaar voor de democratie? Neem bijvoorbeeld de voorgenomen partij van de veiligheid van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Of de
LPF, die zich in 2002 ook vooral op veiligheid profileerde.
“Vergeet allereerst niet dat ruim driekwart van de keizers niet op Pim Fortuyn stemde in 2002! Maar de verschuiving gaf zeker iets aan en bracht leven in de brouwerij. En dat is juist democratie, daar ben ik niet bang
voor. Een vergeten onderwerp wordt ineens met kracht
op de agenda gezet. Ik geloof in de werking van de
democratie.”
Maar zoiets kan toch heel gevaarlijk zijn? Die partijen
richten zich immers maar op één kwestie, terwijl de
werkelijkheid zoveel complexer is.
“Ik ben ervan overtuigd dat een permanent aantal zetels
in de Tweede Kamer door one-issue-partijen bezet zal
worden. Maar je ziet ook dat op deze manier de andere
politieke partijen die issues serieus gaan nemen en overnemen. Opnieuw: democratie.”
U bent niet bang voor instabiliteit van het democratisch
bestel?
“Nee. Het Nederlandse democratische stelsel is heel veerkrachtig. Het zou een probleem worden als mensen massaal lid zouden worden van een apert ondemocratische
partij, maar dat zie ik niet gebeuren.”
Heeft de politieke partij van een kleinere oppositiepartij
een andere rol als die van een volkspartij?
“Ja, een kleinere oppositiepartij zal meer vanuit zijn idealen redeneren dan een volkspartij. Gesinnungs-ethiek
heet dat. Daar staat de Verantwortungs-ethiek van de
grotere volkspartijen tegenover.”
Vindt u dat kleinere partijen als de ChristenUnie eigenlijk zouden moeten opgaan in bijvoorbeeld het CDA?
“Nee. Het mooie van het Nederlands stelsel is de relatief
lage drempel voor partijen om toe te treden tot het politieke krachtenveld. Kleinere partijen hebben duidelijk
invloed op het politieke debat in Nederland. Ze kunnen
dingen agenderen die in landen als Duitsland, met een
hogere kiesdrempel, veel langer onderhuids blijven. Als

ze een punt hebben, dan nemen de grotere partijen deze
issues vanzelf over en wordt het beleid.”
Zou de ChristenUnie een beperkt aantal issues moeten
omarmen en daarmee de boer op moeten gaan?
“Nee. Hoe je het ook wendt of keert: de ChristenUnie is
een heel principiële partij, voor een bepaalde achterban.
Dat is hun ‘brand’. Als dat losgelaten wordt, dan is de partij zichzelf niet meer. Middels goede PR scoren op een
paar thema’s spreekt een aantal mensen misschien aan,
maar het zal de partij niet veel groter maken. Je boekt er
op korte termijn waarschijnlijk wel succes mee, maar
daar houdt het ook mee op. De ChristenUnie moet haar
naam niet te grabbel gooien. Zeker niet ten opzichte van

"Je moet als partij laten zien dat je weet wat er in de samenleving
speelt. Tegelijkertijd moet je op basis van je idealen handelen.
Het gaat altijd om deze tweeslag."
de GPV-achterban. Anderzijds, als ik kijk naar het christelijk-sociale gedachtegoed, het opkomen voor de kleine
luyden, dan valt daar wel degelijk een gat waar de
ChristenUnie iets mee kan. Het CDA kiest immers voor
een rechtse koers en een bepaald deel van haar achterban is bepaald niet blij met deze koers.”
Verandert internet nog iets aan de functie van politieke
partijen?
“Ik heb me er überhaupt over verwonderd dat sommige
mensen dat dachten. Moderne media zijn een goed
middel bij politieke besluitvorming, maar het blijft een
middel. De essentie van de politiek is dat je een gemeenschap van mensen bent, die grofweg een aantal normen
en waarden delen, en dat die mensen elkaar tegenkomen
en belangen afwegen. Dat gaat niet alleen met een stem
via internet. Mensen moeten met elkaar in contact blijven staan. Er moet interactie plaatsvinden, en daar zijn
de partijen voor. Besluitvorming is geen strikt technische
issue. Partijen zullen blijven bestaan, ook in het internettijdperk. Ze zorgen voor stabiliteit en maken het politieke
krachtenveld overzichtelijk.”
Heeft u nog een wijze raad voor de ChristenUnie?
“De ChristenUnie moet niet weglopen voor het moderniseren van hun partij en hun gedachtegoed. Maar, ze
moet daarbij aan de inhoud vasthouden. Anders valt ze
door de mand. Dat geldt voor elke partij overigens.”
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Ook de ChristenUnie moet
Door dr. Maarten J. Verkerk, organisatiedeskundige en lid van het curatorium van het wetenschappelijk instituut

Waar willen we heen met de ChristenUnie? Moet de partij zich scharen in de conservatieve gelederen? Moet de partij
zich meer gaan profileren als een links- activistische beweging? Welke conclusie moet de partij trekken uit de opkomst
van Pim Fortuyn? Hoe moet de partij zichzelf organiseren? Het laatste jaar zijn dit soort vragen regelmatig te horen in
de ChristenUnie. Gelukkig maar. Een partij die niet over zichzelf en haar identiteit nadenkt vervalt al gauw in gezapigheid en zelfgenoegzaamheid. En wat nog erger is, ze raakt het contact met de samenleving kwijt.

In deze bijdrage wil ik op één van de bovenstaande vragen ingaan. Namelijk de vraag hoe de partij zichzelf
moet organiseren.

Democratisering van de ChristenUnie?
In de DenkWijzer van februari 2003 pleiten Frank Visser
en Hans Valkenburg voor een verdere democratisering
van de ChristenUnie. Zij zijn van mening dat de partijorganisatie op dusdanige wijze aangepast moet worden,
dat individuele leden daadwerkelijk kunnen participeren in de besluitvorming. Partijvoorzitter Thijs van
Daalen haakt in zijn reactie aan bij de slotzin van het
De ChristenUnie legt de lat erg hoog.
artikel van Visser en Valkenburg: “de ChristenUnie moet
een beweging worden van enthousiaste leden die ervoor
gaan om het principiële geluid van de christelijke politiek nog breder in de samenleving te laten landen”. Hij is
van mening dat de directe invloed van de leden plaats
moet vinden door een systeem van kennisgroepen en
door lokale partijbijeenkomsten (via de lokale verenigingen dus). Oud-RPF-voorzitter en burgemeester van
Elburg Henk Visser bekritiseert de manier waarop Visser
en Valkenburg met het begrip democratie omgaan. Hij
benadrukt dat het niet alleen gaat om de structuur van
de partij, maar ook om de cultuur van de partij.
Ontmoeting, vertrouwen en respect zijn voor hem centrale begrippen. Wie de verschillende artikelen naast

Je moet als partij laten zien dat je weet wat er in de samenleving
speelt. Tegelijkertijd moet je op basis van je idealen handelen.
Het gaat altijd om deze tweeslag.
elkaar legt ontdekt dat er weinig verschil is over het
‘wat’. Elke scribent benadrukt enthousiasme, betrokkenheid, respect en het laten horen van een actueel en principieel geluid. Het verschil van opvatting ligt in het ‘hoe’.
Het gaat om de vraag ‘hoe’ je het ‘wat’ kunt realiseren.
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Missie, ambitie en ideaal
Ik wil beginnen het ‘wat’ nog wat scherper op het netvlies te krijgen. Daartoe neem ik mijn uitgangspunt in
de vorig jaar verschenen Strategienota van de
ChristenUnie.
In deze nota is de missie van de ChristenUnie kernachtig
geformuleerd. We lezen (p.2):
“De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar
meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft
zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar
opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag
op het Woord van God.”
De ChristenUnie verwoordt haar ambitie als volgt (p.2):
“De ChristenUnie is een relatief nieuwe partij met een
positief, christelijke uitstraling en een heldere normatieve
basis in een tijd waarin maatschappelijk in toenemende
mate behoefte is aan waarden en normen. Zij wil zich
ervoor inzetten dat de overheid en de samenleving
gehoor geven aan de waarden die ons in Gods Woord
gegeven zijn.”
De strategienota formuleert als ideaal een politieke partij die ‘het hart weet te raken’ en waarmee je je ‘als
christen verbonden weet’ (p.3). Onder het kopje strategische doelen spreekt de nota over een ‘groeiend aantal
leden die actief betrokken zijn’ en ‘voldoende enthousiaste mensen’ (p.3). Het gaat om een partijstructuur die
‘transparant en eenduidig’ is en die de ‘doelen maximaal ondersteunt’ (p.3). En het gaat om een partijcultuur die gekarakteriseerd wordt door ‘eensgezindheid en
onderling vertrouwen’ (p.3).
Ik stem volledig in met de missie en ambitie van de
ChristenUnie. Voor mij is het een manier – naast andere
manieren – om als een zoutend zout en een lichtend
licht in de samenleving te staan. Ook deel ik het ideaal
van een politieke partij die harten weet te raken, die
actieve betrokken leden kent, en waarin respect en ver-

ThemaStudie

opgeschud worden!
trouwen kernwaarden zijn. Maar het is niet vanzelfsprekend dat je dit ideaal kunt realiseren. De ChristenUnie
legt de lat hier erg hoog. In mijn vakgebied – de organisatiekunde – kom ik dit soort ‘wenslijstjes’ vaak tegen. Maar
veel organisaties komen niet verder dan ‘woorden’. Kan dit
ideaal gerealiseerd worden? Wat moet je dan als partijorganisatie doen? Welke structuren helpen daarbij? Hoe kun
je een bepaalde cultuur ontwikkelen?

Strategische acties
In de strategienota worden een groot aantal strategische
acties benoemd om de doelen te realiseren. Veel van deze
acties hebben een duidelijk ‘doe-karakter’: doe dit en doe dat.
Maar een aantal acties hebben een sterk ‘wens-karakter’: we
zouden dit of dat willen realiseren. Ik haal er enkele uit:
1. Investeren in de boodschap. “Daarbij moet gezocht worden naar nieuwe vormen om een groeiende groep leden,
kerken en maatschappelijke organisaties actief en met
invloed te betrekken bij het denken over en realiseren
van onze politieke doelen.” (p.4)
2. Investeren in onze lokale basis. “De ChristenUnie wil
faciliteiten, stimulansen en instrumenten bieden aan
besturen van lokale kiesverenigingen waardoor het leuk
en uitdagend is om dat werk te doen” en “jongeren optimaal inzetten en enthousiasmeren.” (p.5)
3. Investeren in onze volksvertegenwoordigers en bestuurders. “Er is daarom een goede samenwerking nodig tussen ……” (p.6)
4. Aandacht voor een open cultuur in een heldere structuur. “Versterken van de gerichtheid op de samenleving.” (p.6). “De … structuur zal helder en transparant
moeten zijn. Waarbij er een goed evenwicht moet komen
tussen democratie vanaf de basis en het bestuurbaar
houden van de partij als geheel …” “Kernwoorden voor
onze cultuur moeten zijn: openheid, betrokkenheid, constructief, zorgvuldig omgaan met en dienstbaarheid aan
de ander, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, vakkundigheid, gedrevenheid, bouwend, verantwoording
afleggen, en duidelijkheid.” Actiepunt is het “In kaart
brengen van de huidige en gewenste cultuur van de
ChristenUnie en het uitwerken van maatregelen gericht
op het op de gewenste wijze beïnvloeden van de partijcultuur.” (p.7). Hetgeen uiteindelijk moet resulteren in
“Het ontwikkelen van een gedragscode voor politieke en
andere functies … waarop men aanspreekbaar is … .” (p.7)

ChristenUnie in ontwikkeling
In de bovenaangehaalde strategische acties wordt een
‘blauwdruk’ gegeven van de gewenste cultuur: openheid,
betrokkenheid, constructief, zorgvuldig omgaan met en
dienstbaarheid aan de ander, betrouwbaarheid, verant-

woordelijkheid, vakkundigheid, gedrevenheid, bouwend,
verantwoording afleggen, en duidelijkheid. Ook met deze
lijst legt de ChristenUnie de lat erg hoog. Maar daar gaat
het mij nu niet om. Ik wil uit deze lijst één woord naar
voren halen: vertrouwen. En wel omdat uit de literatuur
blijkt dat in de ontwikkeling van organisaties alles om ‘vertrouwen’ draait.
Wat is vertrouwen precies? Hoe zit dit verschijnsel in elkaar?
Hoe kun je het beïnvloeden? Op enkele plaatsen ademt de
nota een geur van maakbaarheid: als je maar de juiste
acties neemt dan … Is vertrouwen maakbaar? Wat zijn de
juiste acties dan?
De ChristenUnie is van oorsprong een typisch traditionele
organisatie. Het woord ‘traditioneel’ gebruik ik hier in haar
originele betekenis ‘met de traditie gegeven’ of ‘in de traditie verankerd’. Die traditie zou ik willen samenvatten met de
bijvoeglijke naamwoorden ‘antirevolutionair’, ‘calvinistisch’
en ‘christelijk-sociaal’. In een traditionele organisatie is ‘vertrouwen’ gegeven met de traditie waarin deze organisatie
staat. Als de traditie levend is, dan is er automatisch veel
vertrouwen in de organisaties die de traditie voortbrengt.
Dat betekent dat in een traditionele organisatie ‘vertrouwen’ als het ware een ‘extern’ kenmerk is. Een traditionele
organisatie kent nog meer karakteristieken. Ik noem er
twee: nadruk op beheersing (structuur, procedures) en een
hiërarchische leiderschapsstijl (gezag- en ontzagrelaties).
Ik schreef hierboven dat de ChristenUnie van oorsprong een
traditionele organisatie is. Dat is echter aan het veranderen.
Onder invloed van het geheel van de maatschappelijke ontwikkelingen – ik noem twee kernwoorden ‘moderniteit’ en
‘postmoderniteit’ – moeten we constateren dat de band tussen een traditie en haar organisaties aan het verdwijnen is.
De laatste verkiezingen hebben laten zien dat trouw aan de
partij geen vanzelfsprekendheid meer is. En daar heeft de
ChristenUnie ook last van. Misschien vinden we deze ontwikkeling pijnlijk. Misschien verwelkomen we dit proces.
Vertrouwen krijg je niet meer automatisch omdat je een
christelijke partij bent, maar vertrouwen moet je verdienen. Dat
geldt niet alleen naar de kiezer toe maar ook naar de eigen leden.
Maar wat we er ook van denken, onze gevoelens veranderen
weinig aan deze constatering.
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat ‘vertrouwen’ geen
extern kenmerk van een organisatie meer is. Vertrouwen
wordt steeds meer een ‘intern’ kenmerk. Dat wil zeggen, vertrouwen krijg je niet meer automatisch omdat je een
christelijke partij bent, maar vertrouwen moet je verdienen.
Dat geldt niet alleen naar de kiezer toe maar ook naar de
eigen leden.
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Als deze analyse juist is, dan komt de vraag naar het ‘hoe’ in
volle hevigheid naar voren. Over het ‘wat’ is niet zoveel verschil
van mening. We zijn het er allemaal over eens dat een politieke
partij als de ChristenUnie alleen maar iets kan betekenen als zij
een goede missie heeft, als er sprake is van een gezonde ambitie, als de structuur transparant is en als de cultuur wordt
gekenmerkt door vertrouwen. Maar hoe realiseer je dat?

Actuele situatie
Tussen de regels door erkent de Strategienota dat vertrouwen
niet meer vanzelfsprekend is. Onder het hoofdje ‘zwakke punten en bedreigingen’ wordt de wens uitgesproken dat de
ChristenUnie streeft naar een ‘cultuur van eensgezindheid en
onderling vertrouwen’ (p.3). Je hoeft geen ‘vreemde in
Jeruzalem te zijn’ om te begrijpen dat deze wens in nauwe
relatie staat met de vorming van de ChristenUnie uit GPV en
RPF en met de perikelen rond de laatste verkiezingen. In de
wandelgangen komen deze thema’s regelmatig aan de orde.
Ik noem enkele uitspraken:
• “Er is een vertrouwenscrisis in de partij. Maar niemand durft
dat te zeggen.”
• “Het politieke debat is verstomd.”
• “Partijdemocratie bestaat alleen maar in naam. Op congressen worden alleen maar moties aangenomen die door de
partij aanbevolen worden.”
• “In de ChristenUnie bestaat een ‘haantjescultuur’ waarin
vrouwen zich niet thuis voelen.”
Hoe moeten we naar deze uitspraken kijken? Zijn deze uitspraken karakteristiek voor de situatie waarin de partij verkeert? Of drukken deze uitspraken het gevoel van enkele
gefrustreerde leden uit? Naar mijn indruk hebben we hier
niet te maken met de mening van slechts enkele leden, maar
is er wel degelijk meer aan de hand. Aan de ene kant spelen
(cultuur-) verschillen tussen het GPV en de RPF nog steeds een

Het gaat er om dat de organisatie zo wordt ingericht dat mensen tot
hun recht komen, dat mensen hun gaven kunnen gebruiken,
dat mensen macht en invloed hebben, en dat mensen daadwerkelijk
verantwoordelijkheid kunnen dragen.
rol (zie het artikel van Mariëtte Hameeteman in DenkWijzer,
februari 2003). Aan de andere kant is door verschillende ‘incidenten’ duidelijk geworden dat het ‘rommelt’ en ‘broeit’ in de
partij. Ik denk hierbij met name de commotie rond het aftreden van de voormalig partijleider Kars Veling. In de perceptie
van veel leden is er sprake van ‘eigenmachtig optreden van
het bestuur’, ‘gevaar van populisme’, ‘onzorgvuldige omgang
met mensen’, etc. Bewust gebruik ik hier het woord ‘perceptie’.
Het gaat mij niet om de intentie waarmee het partijbestuur
en andere leden gehandeld hebben. Ik ga er vanuit dat het
belang van de partij centraal heeft gestaan. Ik ga er ook vanuit
dat ieder geprobeerd heeft om op integere wijze te handelen.
Maar zo is het niet overgekomen. Het vertrek van Veling heeft
dan ook diepe sporen getrokken.
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Radicale vernieuwing
Vertrouwen, loyaliteit en enthousiasme zijn niet meer vanzelfsprekend. Je moet er hard voor werken om een cultuur
te realiseren die door deze kernwoorden gekarakteriseerd
wordt. De Strategienota maakt daarover enkele belangrijke opmerkingen. Als eerste (p.4): “Daarbij moet gezocht
worden naar nieuwe vormen om een groeiende groep
leden …. actief en met invloed te betrekken bij het denken
over en realiseren van onze politieke doelen.” Vervolgens:
“Waarbij er een goed evenwicht moet komen tussen
democratie vanaf de basis en het bestuurbaar houden van
de partij als geheel …” (p.7). Van Daalen schreef in zijn eerder genoemde bijdrage in DenkWijzer: “Betrokkenheid
genereer je mijns inziens door dicht bij mensen aanwezig
te zijn en hun zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te
geven. Enthousiasme komt voort uit het feit dat iemand
op zijn eigen niveau en interessegebied kan bijdragen aan
de club.” In deze opmerkingen zit naar mijn gevoel de crux
van de hele discussie over het ‘hoe’ van de vernieuwing
van de partij verborgen. Het gaat om ‘actief en met
invloed betrekken’ en om ‘democratie vanaf de basis’.
Het gaat om ‘eigen verantwoordelijkheid’ en om ‘op eigen
niveau en eigen interessegebied iets bijdragen’.

Mensgericht organiseren
Hoe doe je dat? In de organisatiekunde is een stroming die
zich met bovenstaande vragen uitvoerig heeft bezig gehouden. Deze stroming wordt wel aangeduid met de term ‘participatieve democratie’ (de vakterm is ‘Socio-Technical
Systems Design’ of kort gezegd ‘sociotechniek’). Wat wordt
er onder ‘participatieve democratie’ verstaan? In deze
benadering heeft het woord ‘democratie’ een heel specifieke betekenis. Het gaat niet om een representatieve democratie. Het heeft niets van doen met ‘over van alles meepraten’. Het heeft helemaal niets te maken met de ‘macht aan
het volk’. Het woord ‘participatieve democratie’ heeft
betrekking op het meedenken, meedoen, meebeslissen en
mee-uitvoeren op gebieden waarop iemand deskundig is.
In de organisatiekunde is veel onderzoek gedaan naar
enthousiasme, betrokkenheid en vertrouwen. Het blijkt
dat als de vanzelfsprekende band tussen traditie en organisatie verloren gaat, deze kenmerken alleen te vinden zijn
in een organisatie die haar leden weet te mobiliseren en
die haar leden invloed en macht geeft op gebieden waarop
ze deskundig zijn. Zo’n organisatie vraagt om een leiding
die dicht bij haar leden staat, die uitermate goed communiceert, en die zich richt op het managen van processen.
Met andere woorden, een participatieve democratie.
Ik ben me er van bewust dat de term ‘participatieve democratie’ negatieve associaties kan oproepen. Een alternatief
zou de term ‘mensgericht organiseren’ kunnen zijn. Waar
het mij om gaat is het volgende. Met de term ‘participatieve
democratie’ of ‘mensgericht organiseren’ wil ik een organisatie aanduiden die gekarakteriseerd wordt door respect
voor mensen. Een organisatie waarin bestuurders respect
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hebben voor de leden en de leden voor de bestuurders. Het
gaat er om dat de organisatie zo wordt ingericht dat mensen
tot hun recht komen, dat mensen hun gaven kunnen gebruiken, dat mensen macht en invloed hebben, en dat mensen
daadwerkelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen. Macht en
invloed heb je nodig om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Macht en invloed: voor bestuurders én voor leden. Een
partijbestuurder heeft niet alleen macht en invloed omdat hij
of zij een bepaalde positie inneemt. Maar hij of zij heeft vooral macht en invloed als hij of zij dicht bij de leden staat, goed
kan communiceren en uitstekend processen kan managen. In
dit verband mogen we ook rustig over de macht en invloed
van een partijlid spreken. Een lid heeft macht en invloed
omdat hij of zij deskundig is op een bepaald gebied.
Partijbestuurders en partijleden hebben vervolgens allemaal
bevoegdheden nodig om hun macht en invloed te kúnnen uitoefenen en deze bevoegdheden moeten door alle ‘partijen’
gerespecteerd worden.
De ChristenUnie kent een goed-ontwikkelde achterban. Op
alle gebieden zijn deskundigen te vinden. Niet alleen als het
om een theoretische doordenking maar ook als het om praktische ervaring gaat. Daar komt bij dat we in een rijke traditie
staan. Een traditie van denken. Een traditie van doen. De missie en ambitie van de ChristenUnie kunnen niet gerealiseerd
worden met ‘oude’ structuren. Het geschetste ideaal van een
politieke partij vraagt om een ‘participatieve democratie’ of
‘mensgerichte organisatie’. Er is geen andere weg. De partij zal
danig opgeschud moeten worden.

Dicht bij mensen staan
Van Daalen geeft aan dicht bij de mensen te willen staan. Dat
lijkt mij een prima uitgangspunt. Laat de partij op deze manier
ontdekken op welke gebieden de leden deskundig zijn, kunnen
bijdragen in de gedachtevorming, willen participeren in de
besluitvorming, en verantwoordelijkheid willen dragen in de
uitvoering. Laat de partij dan ook samen met de leden nieuwe
processen en nieuwe structuren ontwikkelen om dit organisatorisch te ondersteunen. Partijprogramma’s en wetenschappelijke studies kunnen op andere manieren tot stand komen. Veel
meer partijleden kunnen ingeschakeld worden dan nu het
geval is. Congressen moeten op een andere manier georganiseerd worden. Partijbestuur en partijapparaat zullen anders
moeten gaan werken. Een goed voorbeeld van een vernieuwing
is de ‘permanente campagne’. Een ander goed voorbeeld is de
actie ‘Meer hoop zonder dope’ waarin op slimme wijze gebruik
gemaakt wordt van de verschillende netwerken. Het verkiezingsprogramma kan ook veel meer interactief en op een ander
niveau in de organisatie vastgesteld worden. Deelprogramma’s
kunnen door betrokken leden en betrokken netwerken geformuleerd worden – binnen zekere kaders. Als dit op een goede
manier gebeurd dan zullen de gedachten van de ChristenUnie
al via de netwerken verbreid worden voordat er nog maar een
kiezer gestemd heeft! Ook voor de vaststelling van de verkiezingslijst zijn procedures te ontwikkelen die meer recht doen
aan de opvattingen die onder de leden van de partij leven.

Het behoeft geen betoog dat een werkelijke democratische
structuur van de partij – in de betekenis zoals boven aangeduid
– zal leiden tot een radicale vernieuwing van de partijstructuur.
En … als leden zich anders gaan gedragen – het partijbestuur
zal voorop moeten gaan – dan zal de partijcultuur ook veranderen. ‘Enthousiasme’, ‘betrokkenheid’ en ‘vertrouwen’ hoeven
geen onbereikbaar ideaal te zijn.
Eén ding wil ik nog benadrukken. Vernieuwing van structuren
en cultuur begint bij een vernieuwing van het hart. Daar waar
denken en doen in afhankelijkheid van God plaatsvindt, gebeuren mooie dingen. Laten we zo onze weg gaan ……
Graag ontvangen wij voor het volgende nummer van DenkWijzer
en voor de verdere uitwerking van deze ideeën door het WI veel
reacties!

KennisNetWerken
In 2002 zijn er diverse KennisNetWerken rondom het
Wetenschappelijk Instituut (WI) in het leven geroepen met daarin
(ervarings-)deskundigen die mee willen denken met het WI.
Indertijd zijn er vier KennisNetWerken opgezet: Samenleving,
Openbaar Bestuur, VROM en een klein juristen-groepje. Deze opzet
in vier vaste groepen blijkt in de praktijk niet zo goed te werken.
Graag willen we in de komende tijd de KennisNetWerken een
stevige doorstart laten maken! Doet u mee?!
De KennisNetWerken worden gevormd door donateurs (inclusief
alle bestuurders, want die zijn automatisch ook donateur).
De KennisNetWerken zijn voortaan hoofdzakelijk digitaal, hoewel
het altijd kan voorkomen dat een groepje deskundigen elkaar eens
opzoekt voor brainstorm of discussie.
De KennisNetWerken gaan functioneren volgens een twee-sporenaanpak:
1. deskundigen kunnen via de website van het WI aangeven op
welke terreinen zij kennis en/of ervaring hebben. Wij gaan onze
database met deskundigheden verbeteren en aanvullen, zodat
we op het juiste moment de juiste mensen kunnen benaderen
(bijvoorbeeld met de vraag om reactie op een artikel, stelling,
rapport o.i.d. of met de vraag om een artikel te schrijven over
een concreet onderwerp)
2. deskundigen kunnen zich via de website van het WI aanmelden per publicatie, per project of (!) per hoofdstuk van het
Handboek Gemeente en Provincie. Zij worden dan benaderd met
concrete vragen, concept-teksten e.d..
Met het invullen van uw gegevens op de website verplicht u zich
nergens toe. Op elke concrete vraag van onze kant heeft u natuurlijk het recht om ‘nee’ te zeggen (bijvoorbeeld omdat het dan net
even niet goed uitkomt).
Het WI wil met haar KennisNetWerken de menings- en beleidsvorming in de partij faciliteren. Zo maken we met elkaar de
ChristenUnie sterker en effectiever.
Graag nodigt het WI alle donateurs uit het formulier op onze site in
te vullen: http://www.wi.christenunie.nl/main.php?tekstId=123
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Beginsel en praktijk bij collectieve acties in de christelijk-sociale beweging

'Vrede door Recht'
Door Paul Werkman en Rolf van der Woude, projectmedewerkers Geschiedenis Christelijk Sociale Beweging
aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Begin 1871, nog voordat van vakbeweging, arbeidsregels laat staan sociale wetgeving sprake was en filantropie de enige manier was om de noden van de samenleving te verzachten, greep de Amsterdamse predikant Abraham Kuyper de abominabele positie van het overgrote deel van de arbeiders aan om de kerk te
wijzen op wat barmhartigheid in die situatie betekende. Er is, zo beklemtoonde hij, toch geen kerk denkbaar “zonder hart voor zulk een lijden en zonder de innerlijke drang, om haar Heiland, die ze aanbidt, ook
hier in de majesteit zijner reddende, heilbrengende liefde te doen schitteren?” Dan is strijd tegen “geïsoleerd maatschappelijk kwaad” niet genoeg. Nodig is “een aanvatten met heilige bezieling des geloofs van
het maatschappelijk vraagstuk zelf”.1 Voor Kuyper stond het vast dat het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken geen zaak was van individuen of los-vaste groepen. Optreden in hechte organisaties was
nodig en daarbij introduceerde hij een nieuw element in de Nederlandse sociale geschiedenis.

De leerschool, 1870-1903

Optocht van de Nederlandsche Christelijke Geheelonthouders Vereeniging ca 1930.
In het midden loopt mee de hervormde predikant dr. J.R. Slotemaker de Bruïne
(1869-1941). Hij schreef de reeks Christelijke Sociale Studiën, die vanaf 1908
verschenen en hem veel invloed gaven. Hij was minister van Arbeid, Nijverheid
en Handel, van Sociale Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Deze bijdrage richt zich speciaal op collectieve acties op
het terrein van werk, arbeidsvoorwaarden en inkomen.
Vanaf het ontstaan van werkgevers en werknemersorganisaties - zo ongeveer 1870 - is er veel over gesproken
en nagedacht. Er is ook een zekere christelijke traditie
ontstaan, die zich echter in de loop van de tijd aanpaste
aan de veranderende omstandigheden. Dat maakt het
mogelijk veranderingen te beschrijven en te analyseren.
Om het beeld zo scherp mogelijk te krijgen, ligt het
accent op de ‘harde’ actie van de staking.
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Maatschappelijk actie, in grote organisatorische verbanden, zoals we dat in het laatste kwart van de negentiende en twintigste eeuw hebben gekend, is een bij uitstek
modern verschijnsel. Dat heeft alles te maken met de
scheiding van kerk en staat, die na de Franse Tijd ook in
ons land zijn beslag kreeg. Kerk en staat kregen niet
alleen hun eigen terrein toegewezen, hun taken werden
wezenlijk beperkt. De kerk was er voor het individuele
geestelijk heil, de overheid voor orde en veiligheid.
Tussen kerk en staat kwam een groot, open domein
beschikbaar, waar de vrije, geletterde en beschaafde
burger de samenleving vorm kon geven. Uiteraard was
dit ideaal van een vrije, liberale natie een utopie. De
kerk heeft nu eenmaal een woord voor de wereld en de
overheid heeft met meer te maken dan alleen geletterde, brave burgers. In de praktijk bracht het liberalisme
groeiende ongelijkheid, schrikbarende arbeidsverhoudingen, kinderarbeid en pauperisme. Maar er was meer
wat Kuyper tot zijn oproep bracht het maatschappelijk
vraagstuk bij de wortel aan te vatten.
Na 1850 moderniseerde de economie en ontstond het
grootbedrijf. Daardoor verdwenen de aloude patriarchale sociale verhoudingen. De verhouding patroon werklieden verzakelijkte en er ontstond een anonieme arbeidersklasse. En ook de gedachte van het vast verbond van
God - de protestantse wel te verstaan - Nederland en
Oranje bleek een wankele basis te hebben. Katholieken
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wilden een gelijkwaardige plaats onder de Nederlandse
zon en de opkomende socialistische beweging verketterde
de drie K’s: kerk, kroeg en kapitaal.
Het was Kuyper die begreep dat Nederland een plurale
samenleving geworden was. Wilden de orthodox-protestanten niet kopje onder gaan bij de wassende invloed
van liberalen, vrijzinnigen, katholieken en socialisten, dan
zouden zij hun plaats op het maatschappelijk middenveld
moeten opeisen. In zijn ogen was er actie nodig. De goegemeente moest uit apathie gewekt worden. Voorts was ook
organisatie geboden. De eerste grote stap was het volkspetitionnement in 1879, waar Kuyper ook de drijvende kracht
achter was. Het doel was eenmalig - Koning Willem III
ervan overtuigen de nieuwe onderwijswet, die nadelig
Over één ding was men het eens: christelijke actie
moest ingebed worden in een sterke organisatie
was voor het bijzonder onderwijs, niet te tekenen -, maar
belangrijke organisaties, zoals de Antirevolutionaire Partij
kwamen er uit voort. Het nieuwe van Kuyper was dat hij
de organisaties van onderop wilde opbouwen. Het volk
zelf moest gemobiliseerd en tot actie gebracht worden.
Daarom startte hij in 1872 met het dagblad De Standaard.
Kuyper had zich laten inspireren door de Engelse vakbeweging en een realistische kijk ontwikkeld op de arbeidsverhoudingen. De arbeider had het recht zijn arbeidskracht zo
duur mogelijk te verkopen. En mocht een hardvochtige
patroon dit recht niet honoreren, dan bezat “de zwakke
een rechtsmiddel: de werkstaking”. En “de kerk, die sinds
negentien eeuwen, zonder aanziens des persoons, de rechten van allen verdedigt, staat hier den arbeider volkomen
ter zijde”.2 Christelijke arbeidersorganisaties waren niet
persé nodig. Dat zou de kracht van de vakbeweging alleen
maar versnipperen. Zelf was hij ook een prominent lid van
de algemene journalistenvereniging.
Lang niet alle orthodox-protestanten waren het met
Kuyper eens. De Amsterdamse metselaar Klaas Kater was
in deze dagen juist uit het Algemene Nederlands
Werklieden Verbond gestapt, om dat die volgens hem een
te vrijzinnige koers ging varen. Met hulp van de bierbrouwer Willem Hovy en anderen richtte hij het
Werkliedenverbond Patrimonium op, dat een orthodoxprotestantse signatuur kreeg. Kater en de zijnen waren
ten aanzien van de sociale verhoudingen conservatiever
dan Kuyper. Hij vond “elke werkstaking, als vrucht der
revolutie, ongeoorloofd”.3 Confrontatie tussen arbeider en
patroon was ongepast. Daarom was er in Patrimonium
ook plaats ingeruimd voor werkgevers.
Beide standpunten streden in deze leertijd van de christelijk-sociale beweging om hun gelijk. De conservatieven, die
arbeidsconflicten als een gezagskwestie beschouwden,
hadden de overhand, vooral omdat de socialistische beweging sterker werd. Kuypers visie om arbeidsconflicten als

een civiel-rechtelijke probleem te zien en dus staking als
uiterste middel goed te keuren, kreeg snel het etiket klassenstrijd opgedrukt. Verandering kwam er eerst door de
nood van de tijd. Rond 1890 ging het Nederland economisch erg slecht en de socialisten wonnen terrein.
Arbeidsconflicten en stakingen waren aan de orde van de
dag. De overheid moest marechaussees inzetten om orde
en rust te bewaren. In 1891 brak in het Noordfriese Het
Bildt de eerste georganiseerde landarbeiderstaking uit, uitgeroepen door de landarbeiderbond Broedertrouw. In deze
bond was de invloed van de anarchistisch ingestelde
Sociaal Democratisch Bond voelbaar, maar ook christelijke
arbeiders staakten mee. Gezien de benarde positie van de
landarbeiders en de harde opstelling van de boeren, stelde
het Friese Patrimonium zich achter de staking, betuigde
steun aan stakers en riep de christelijke boeren op toe te
geven en geen ‘onderkruipers’ in te huren. Deze houding
liep uit op een motie van wantrouwen tegen het conservatisme van het landelijke Patrimonium en ander gereformeerde organisaties zoals de Antirevolutionaire Partij.
Om de gemoederen te bedaren en de onvrede te kanaliseren, werd in 1891 een Eerste Sociaal Congres georganiseerd.
Christelijk-sociale actie, staking voorop, stond daar in het
brandpunt van de belangstelling. De meningen waren verdeeld, waardoor er een compromis werd geformuleerd.
Staking werd geoorloofd geacht, soms zelfs als plicht
gezien, maar er werden zoveel restricties aan verbonden,
dat er in de praktijk weinig mogelijkheden waren. Politieke
stakingen werden als uit den boze bestempeld, stakingen
moesten werkelijk een alleruiterste middel zijn, de openbare orde mocht geen gevaar lopen enzovoorts. Belangrijk
was dat er ruimte werd gezocht voor alternatieven.
Arbitrage, scheidsgerechten, Kamers van Arbeid zouden
een weg moeten openen voor een harmonische oplossing
van arbeidsconflicten.
De negentiende eeuw was een leerschool voor christelijksociale actie. Omdat er verschillende visies waren, was de
praktijk vaak beslissend voor de houding. Het was ook
meer een evolutionair dan gestuurd proces. Maar over één
ding was men het eens: christelijke actie moest ingebed
worden in een sterke organisatie.

De weg naar harmonie, 1903-1940
De spoorwegstaking van 1903 is waarschijnlijk het enige
arbeidsgeschil dat onderdeel geworden is van ons collectieve
geheugen, al was maar door de prenten die de karikaturist
Albert Hahn van het conflict maakte. Voor de confessionele
vakbeweging was het een waterscheiding. Het was nu duidelijk dat met de socialistische organisaties niet viel samen te
werken. Die hadden er een politieke staking van gemaakt en
nog wel gericht tegen het ‘eigen’ confessionele kabinetKuyper. Uiteindelijk zouden ook de protestantse en katholieke sociale beweging uit elkaar gaan. De katholieke bisschoppen dwongen deze scheiding af. Zij wilden een exclusief
katholieke vakbeweging, om zo hun gezag te kunnen handhaven. Er werd in 1903 meer duidelijk. Nederland was niet
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rijp voor de revolutie en de socialistische vakbeweging diende voortaan binnen wettelijke kaders te handelen. De anarchistische en utopistische socialistische vakbonden kwamen
allengs in gematigder vaarwater terecht en richtten zich
meer en meer op verbetering van de concrete leef- en
arbeidsomstandigheden. Ondanks de nederlaag van de sociIn samenwerking met en ook onder sterke drang van de overheid
werd actievoeren een institutionele bezigheid, waarmee niet meer
de leden zich primair bezighielden, maar de professionals.
alistische beweging was het duidelijk dat er sociale hervormingen nodig waren, wilden niet nog meer christelijke
arbeiders zich teleurgesteld van de christelijk-sociale beweging afwenden. In 1909 werd daarom het Christelijk
Nationaal Vakverbond (CNV) opgericht om de christelijke
arbeiders, met name de protestantse, onderdak te bieden.
In deze situatie kreeg de ethisch-hervormde predikant A.S.
Talma steeds meer invloed. Zijn sociale bewogenheid had
hem er toe gebracht zich bij het voor hem toch wel erg
gereformeerde Patrimonium aan te sluiten. Zijn activiteiten in het verbond hadden hem de erenaam ‘Leeuw van
Patrimonium’ opgeleverd. In 1901 kwam hij voor de
Antirevolutionaire partij in de Tweede Kamer. Hij was een
man van de praktische benadering, in de lijn van Kuyper. In
1908 werd hij minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel in het confessionele kabinet van de antirevolutionaire premier Th. Heemskerk. Zijn grote ambities, om een
stelsel van sociale voorzieningen en wetten te realiseren,
kon hij niet waarmaken. De tegenkrachten, niet in de laatste plaats bij conservatieve orthodox-protestanten, waren
nog te groot. Een belangrijke opponent was de Amsterdamse
predikant J.C. Sikkel. Deze probeerde de Kuperiaanse ideeën
over de organische (natuurlijke) opbouw van de samenleving
en de indeling ervan in verschillende levenskringen, elk met
een eigen taak en verantwoordelijkheid, op het bedrijfsleven
toe te passen. Daarbij koos hij niet de bedrijfstak als uitgangspunt, zoals Kuyper, Talma en het CNV deden, maar de onderneming. Die onderneming was volgens Sikkel bij uitstek een
“arbeidsgemeenschap in organische samenhang”. In elke

onderneming moesten, binnen de bestaande arbeidsverhoudingen, in overleg de arbeidsverhoudingen worden vastgesteld. De notie van de organische arbeidsgemeenschap en
staking verdroegen elkaar uiteraard niet. En vakbonden en
overheid hadden hier geen taak. Inmenging van hun kant
betekende: “ware Revolutie en als het ware de vernietiging
van het Bedrijf.”4
Het mislukken van de spoorwegstaking betekende allerminst het ontstaan van harmonische arbeidsverhoudingen. Na 1900 groeide juist de arbeidsonrust. In een aantal
golven - in 1902 en 1903 en van 1911 tot 1913 - spoelden
stakingen over ons land. De goede economische toestand
was daar debet aan. Vanaf 1895 groeide de economische
activiteit sterk en de arbeiders kwamen in een gunstige
positie om verbetering van de arbeidsvoorwaarden te
eisen. Het beeld is dat het sociaal-democratische
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) hierbij
het voortouw nam en het CNV en de katholieke organisaties op de rem trapten. In absolute aantallen gemeten
klopt dat ook wel, maar als de relatieve aandelen worden
berekend, liggen de verhoudingen anders.5
De mislukte spoorwegstaking had de socialistische bonden zozeer aangeslagen dat het enige tijd duurde voor zij
zich hadden hervonden. In de periode voor de Eerste
Wereldoorlog was het CNV relatief veel bij stakingen
betrokken, in de periode daarna waren de katholieke vakbonden opvallend vaak actief. De onrust bij de katholieke
arbeiders kwam voort uit de poging die katholieken hadden ondernomen de sociale tegenstellingen te verzoenen.
Progressieve katholieken poogden bedrijfsorganisaties te
Het maatschappelijk middenveld dat Kuyper zo enthousiast
door zijn mensen wilde bezetten, is grotendeels verdwenen
en voor zover het nog bestaat ligt het er akelig verlaten bij.
stichten waarin patroons en arbeiders gezamenlijk de
problemen oplosten. De vreugde duurde maar kort. De
tijd was er niet rijp voor. Uit teleurstelling en om de
arbeiders te kunnen blijven binden stelden de katholieke

De verzamelde christelijk-sociale beweging van Schiedam - van vakbond tot geheelonthoudersvereniging - geportretteerd ca 1930.
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vakbonden zich hard op tegen de werkgevers. In 1926
kwamen zij uit met het zwartboek Om waarheid en recht,
waarin het asociale optreden van katholieke werkgevers
met naam en toenaam aan de kaak werden gesteld. De
radicaliteit van de katholieken is deels te verklaren uit de
achterban: de massa handarbeiders uit Brabantse
industriesteden. In vergelijking daarmee telde het CNV
meer ambtenaren, employés en landarbeiders, die
gewoonlijk minder tot radicaliteit neigden.
De praktische en pragmatische ideeën over regeling van
arbeidsvoorwaarden, zoals die binnen het CNV tot ontwikkeling kwam, werd binnen het protestantse denken
dominant. De conservatieve lijn, zoals die binnen de overwegend hervormde Christelijk Nationale Werkmansbond
(CNWB) opgeld deed werd naar de zijlijn gedrongen. De
CNWB verwierp elke vorm van staking en had weinig op
met concrete vakbondsactie. Veel meer richtte de bond
zich op het vormen van fondsen om de arbeiders in tijd
van nood of ziekte bij te staan.
Het doel heiligt nooit de middelen en
de rechtsstaat is het kader van actievoeren
Belangrijk daarbij was de juridische inkadering van
christelijk-sociaal actievoeren. Een essentieel instrument
was de collectieve arbeidsovereenkomst, die na de invoering in 1907 jaar naar jaar populairder werd. In de protestantse arbeidersbeweging kreeg de cao waardering als
‘vredesinstituut’ en ‘koninklijk strijdmiddel der vakbeweging’ - een veelzeggend antwoord op de socialistische
tegenspeler, waar de werkstaking dat vorstelijk predikaat
had gekregen.6 De ontwikkeling van de cao werd sterk
gestimuleerd door de overheid. In de crisisjaren kon de
overheid dit ook afdwingen. Aan steun voor het bedrijfsleven werden voorwaarden verbonden over het verplicht
afsluiten van cao’s en het onderwerpen aan arbitrage bij
het ontstaan van arbeidsgeschillen. Het CNV juichte deze
bemoeienis toe.
Op dit punt komen de werkgevers sterker in beeld. De
meeste ondernemers hadden is eerste instantie tegen
arbeidsonrust en stakingen pogen te verweren door het
uitsluiten van de arbeiders. Meestal beslisten ondernemers hier individueel over of min of meer in ad hoc verband. Pas na de Eerste Wereldoorlog werden de werkgeversbonden hechter. De boerenorganisaties, zoals de protestantse Christelijke Boeren- en Tuindersbond waren het
sterkst georganiseerd. De bond stimuleerde de leden om
mee te werken aan het afsluiten van cao’s, accepteren
van arbitrage en het aansluiten bij sociale verzekeringsinstellingen.
Het spontane actievoeren verloor na 1903 aan invloed. De
organisaties traden steeds meer op de voorgrond. In
samenwerking met en ook onder sterke drang van de overheid werd actievoeren een institutionele bezigheid, waarmee niet meer de leden zich primair bezighielden, maar de
professionals. Zij onderhandelden en gebruikten (dreiging

met) acties als onderhandelingswapen, om vervolgens de
achterbannen te disciplineren en aan naleving van de gesloten collectieve overeenkomsten te houden.

De institutionalisering en heroriëntering, 1945-2000
Na de Tweede Wereldoorlog waren overheid en sociale
partners het hartgrondig met elkaars eens dat van de sombere jaren dertig en de afschuwelijke oorlogsjaren zo snel
afscheid genomen moest worden. De opbouw van de verzorgingsstaat hoefde niet langer een utopie te zijn.
Harmonie en overleg waren de toverwoorden. Gezamenlijk
werd een corporatistisch bouwwerk opgericht met instanties als de Stichting van de Arbeid, de Sociaal Economische
Raad, het Landbouwschap en nog veel meer raden en overlegorganen. Niet iedereen kon zich hierin vinden. Aan de
linkerzijde doemde de communistische Eenheids
Vakcentrale (EVC) op, die vlak na de oorlog de harmonie
met stakingen en onrust verstoorde. De wederopbouwmentaliteit en Koude Oorlogssfeer sloegen echter de voedingsbodem onder die organisatie weg. Aan de rechterkant klonken waarschuwende woorden van verontruste
christenen die meenden dat het CNV van het rechte spoor
week. Deze kritiek werd acuut toen in 1944 de
Gerereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) zich afsplitsten.
Veel ‘vrijgemaakten’ vonden het in toenemende mate
onaanvaardbaar dat zij kerkelijk gescheiden optrokken,
maar in politieke partij, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties eenheid verondersteld werd. Toen de
kritiek op het CNV aanzwol, kwam het tot de oprichting
van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV) in
1952. Het GMV oriënteerde zich weer op Sikkel en stelde de
geestelijke gemeenschap van werkgever en werknemer
centraal. Zeer bewust werden beiden in het Verbond
samengebracht. De belangrijke figuren van het eerste uur
waren dan ook de arbeider Jac. Wijnands en de werkgever
P. Groen. Hoewel zeker niet alle GMV’er staken als ongeoorloofd zagen, leefde deze gedachte binnen het Verbond wel
Het was Kuyper die begreep dat Nederland een plurale samenleving
geworden was. Wilden de orthodox-protestanten niet kopje onder
gaan bij de wassende invloed van liberalen, vrijzinnigen, katholieken
en socialisten, dan zouden zij hun plaats op het maatschappelijk
middenveld moeten opeisen. In zijn ogen was er actie nodig.
sterk. In krachtige bewoordingen keerde men zich ook
tegen de groeiende overheidsinmenging op het maatschappelijk middenveld. Door invoering van sociale wetgeving als de Bijstandswet overschreed de overheid haar
bevoegdheden. Zolang de welvaart groeide, de arbeiders
dit in positieve zin in hun portemonnee merkten, de verzorgingsstaat desondanks betaalbaar bleef, en in de verzuilde verhoudingen de vakbeweging greep op haar leden
hield, was er voor velen weinig reden tot protest of actie.
Tussen 1945 en 1970 was de actiebereidheid dan ook gering
- zo gering dat buitenlandse onderzoekers af en aan liepen
om achter ‘het geheim’ van de Nederlandse arbeidsvrede te
komen. Toch kwam de verzorgingsstaat op een dood punt
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terecht en niet alleen omdat
de oliecrisis in 1973 een definitief einde aan de groeiperiode maakte. Ook de vakbonden waren uiteindelijk niet
bereid zich helemaal over te
geven aan het corporatistisch
bestel. Voor de confessionele
bonden mag dat merkwaardig heten. Vanaf het
begin van de twintigste eeuw
hadden zij gepleit voor institutionalisering van het
arbeidsvoorwaardenbeleid.
Arbitrage, cao’s, scheidsgerechten, bedrijfsorganisatie
hadden in principe hun volle
instemming. Maar uiteindelijk schrokken zij terug. Zij
wilden zich niet overbodig
maken.

kabinet-Den Uyl: spreiding van kennis, inkomen en macht.
Als reactie hierop, en op de toetreding van katholieken tot
het CNV, ontstond in 1984 de Reformato-risch
Maatschappelijke Unie (RMU). De opvattingen van de RMU
lagen in dezelfde lijn als het GMV, alleen rekruteerde de
RMU de leden uit de groep reformatorische christenen.
De veranderende maatschappijopvattingen kregen ook bij
de zo lang gezagsgetrouwe boerenbonden voet aan de
grond. Toen de boeren in het begin van de jaren negentig
protestacties organiseerden en menige tractorcolonne richting Den Haag ronkte, waren daar nogal wat CBTB’ers bij.
De afbraak van de verzorgingsstaat gaat door.
Individualisering en secularisering verminderen de inzet
voor levensbeschouwelijk georiënteerde organisaties. Dat
is niet het enige. De arbeidersklasse verdwijnt grotendeels
uit de economie, die meer en meer gebaseerd is op individuele kennis en kunde. De op de gemeenschap gerichte
burger wordt een calculerend individu, dat steeds minder
te porren is voor organisatie en vrijwilligerswerk. De overheid, geconfronteerd met de onbetaalde rekening van sociale vangnetten als de WAO, trekt zich terug, om het de bur-

De vakbonden waren uiteindelijk niet bereid zich helemaal over te geven aan het
corporatistisch bestel. Voor de confessionele bonden mag dat merkwaardig heten.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw hadden zij gepleit voor institutionalisering.

Aan het eind van de jaren
zestig volgde de langzame
maar gestage afbraak van
het corporatistische bouwwerk. Het neomarxisme vierde hoogtij. De structuren kregen de schuld en moesten
afgebroken worden.
Actiecomités voor of tegen
van alles en nog wat bepaalRuim 10.000 christenen hielden op 10 april 2001 in
den de discussie. De politieke
Den Haag een stil protest tegen de aanneming van
de euthanasiewet door de Eerste Kamer
staking werd weer actueel,
want de alomtegenwoordige
overheid met zijn onpersoonlijke bureaucratie moest afgebroken worden om de verbeelding aan de macht te laten komen. Het CNV ontplooide
opmerkelijk veel activiteit. Het deed volop mee aan de politiek getinte algemene werkonderbreking van 1970 en aan
de ambtenarenstakingen van 1983. Staking tegen de overheid als werkgever (niet als wetgever!), werd in het CNV in
1984 principieel aanvaard en andere, eertijds ook afgewezen, actiemiddelen als bedrijfsbezettingen waren niet langer onbespreekbaar. Dat had mede te maken met de
opkomst van een sociaal-maatschappelijk christendom. De
theologische fundering van het vakbondswerk raakte op de
achtergrond. Verandering en verbetering van de maatschappelijke structuren kwamen hoog in het vaandel te
staan. Het CNV steunde daarom ook de doelstelling van het
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gers allemaal zelf te laten uitzoeken. De door idealen en
levensbeschouwelijk gedreven instituten als woningbouwcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganen worden
logge bureaucratische instellingen die òf tegen de overheid
aanleunen òf commercialiseren. En de vakbonden krijgen
de achterban steeds moeilijker gemobiliseerd. Het
Malieveld hoefde vorig najaar niet ingezaaid te worden,
want de actiebereidheid om tegen het regeringsbeleid te
protesteren was te gering.
Het maatschappelijk middenveld dat Kuyper zo enthousiast door zijn mensen wilde bezetten, is grotendeels verdwenen en voor zover het nog bestaat ligt het er akelig verlaten bij. Is de cirkel weer rond? Zijn we aanbeland op een
punt waarop het woord van Groen van Prinsterer van 150
jaar leden weer toepasselijk wordt? Die verzuchtte in 1848,
sprekend over de ieder-voor-zich samenleving, die sinds het
einde van de 18e eeuw was ontstaan: ‘er is geen middel om,
gewijzigd, de associatiën te doen herleven, die men zoo
roekeloos onder de revolutionaire bouwvallen heeft ver7
gruisd?’ Gewijzigd, dat wel!

Ter afsluiting
Het is opvallend dat deze bijdrage, die een beeld zou moeten geven van christelijk actievoeren op het zo belangrijke
gebied van werk en inkomen van in de laatste pakweg honderd jaar, eigenlijk zo weinig actie laat zien. Niet dat er niet
talloze grote en kleine werkonderbrekingen genoemd hadden kunnen worden, waarbij ook christelijk georganiseerde

ThemaStudie

werknemers en werkgevers betrokken waren. Maar het
algemene beeld is dat organisaties, bonden, verenigingen
en instanties de hoofdrol voor zich op gingen eisen. En op
de keper beschouwd, is dat niet verwonderlijk. De christelijk-sociale beweging ging het nooit om actie op zich. Wat
de christelijk-sociale beweging in essentie wilde, is
kernachtig eens door C. Smeenk, een belangrijk voorman
van de christelijk-sociale beweging geformuleerd als:
8
“Vrede door recht”. In de leerschool naar organisatie had
men ook ondervonden, hoeveel ondoordacht actievoeren
kapot kan maken. Valt er, nu het in strakke en hiërarchische organisaties actievoeren meer en meer verleden tijd
wordt, nog iets te leren van het typisch verzuilde organisatiewezen? Een model levert het zeker niet op, want elke
actievorm is sterk gerelateerd aan de vragen van de tijd.
Wel kende de christelijk-sociale beweging een aantal
karakteristieken die overweging verdienen, die in een
aantal vragen geformuleerd kunnen worden: wat moet er,
wat kan er en wat mag er? De eerste vraag was die naar
de visie op de maatschappij. Nooit de machtsvraag centraal, maar de zoektocht naar rechtvaardige verhoudingen
in bedrijf en samenleving. Talma formuleerde zijn diepste
motieven eens als volgt: “Wij moeten de gerechtigheid
doen, al loopen we dan ook met het hoofd tegen de muur
en elkander dienen, in alle oprechtheid en trouw.”9 De
tweede vraag was die naar wat mogelijk, realiseerbaar en
nuttig was. Maatregelen dienden te wortelen in de natie
en wat organisch gegroeid was bij de betrokken partijen.
Mechanisch geknutsel wees men af. De laatste vraag hield
een duidelijke zelfbeperking in: het doel heiligt nooit de
middelen en de rechtsstaat is het kader van actievoeren.
Politieke stakingen, het schaden van belangen van nietbetrokkenen, en het uitoefenen van dwang werden afgewezen. Het zoeken van harmonie stond altijd voorop.
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Door Gertjan van Harten

Een jaar na de Tweede Wereldoorlog werd de Partij van de Arbeid (PvdA) opgericht. De PvdA
wilde de vooroorlogse verzuiling doorbreken. Protestanten en rooms-katholieken konden zich
met socialisten en humanisten binnen de PvdA gemeenschappelijk inzetten voor een rechtvaardigere samenleving. Daar was geen aparte christelijke politieke partij voor nodig.

In mijn scriptie heb ik geprobeerd de volgende vraag te
beantwoorden: Wat hield de doorbraak in de
Nederlandse politiek precies in en hoe werd er vanuit
kerkelijke kring op gereageerd, in het bijzonder binnen
vrijgemaakte kring door representatieve auteurs in de
periode 1945-1960?

Verzuilde samenleving
De Nederlandse samenleving van vóór de Tweede
Wereldoorlog was verdeeld in een viertal zuilen: een
rooms-katholieke, een protestantse, een socialistische en
een liberale zuil. In het parlement waren de vier zuilen
stabiele factoren. Tussen 1918 en 1940 was er nauwelijks
sprake van verschuiving in de zetelverdeling. De protestants-christelijke partijen hadden net als de roomskatholieken ongeveer 30 van de 100 zetels. De liberalen
schommelden rond de 15 zetels en de socialisten hadden
ongeveer een kwart van het totale aantal zetels.
Hoewel er ook vóór de Tweede Wereldoorlog wel kritiek
was geuit op het verzuilde bestel, werd de roep om verandering vooral tijdens de oorlog gehoord.

Sint Michielsgestel
In het eerste oorlogsjaar arresteerden de Duitsers een
groot aantal vooraanstaande Nederlanders. Dit als reactie op de gevangenneming van Duitsers in NederlandsIndië. De arrestanten werden ondergebracht in Sint
Michielsgestel. De bewegingsvrijheid was groot en de gijzelaars konden zonder problemen contact onderhouden
met de buitenwereld. Verder was er volop gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisselen.
Christelijke voorstanders van de doorbraak kozen
uit volle overtuiging voor lidmaatschap van een nietchristelijke partij. Ze vonden dat een christelijke partij
principieel geen bestaansrecht had.
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Er werd onder leiding van Van der Goes van Naters een
studiegroep opgericht, waarin men nadacht over de
vraag hoe het politieke stelsel na de oorlog zou moeten
worden opgebouwd. De besprekingen leidden uiteindelijk nergens toe. Men kwam niet verder dan het uitspreDenkWijzer - februari 2004

ken van de gezamenlijk gedeelde overtuiging dat er na
de oorlog een brede progressieve volkspartij zou moeten
komen. Over de vraag hoe deze partij er precies uit moest
zien, waren de meningen verdeeld.
Omdat de studiegroep niet tot de gewenste resultaten
leidde, werd er een kleinere studiegroep opgericht. Hierin
waren vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen vertegenwoordigd. Maar ook in deze groep bleken
de verschillen in opvatting over de naoorlogse vernieuwing onoverbrugbaar te zijn. Hierop besloot een aantal
deelnemers een aparte gesprekskring te vormen. De
vaste kern van deze gesprekskring werd gevormd door
Banning, Schermerhorn, Lieftinck en Einthoven. De
bedoeling was om met een gemeenschappelijk opgesteld
manifest naar buiten te komen en een programma op te
stellen voor een brede volksbeweging. Men wilde direct
na bevrijding al een uitgekristalliseerde mening kunnen
presenteren. Op deze manier werd de oprichting van de
Nederlandse Volksbeweging (NVB) voorbereid.

De Nederlandse Volksbeweging
Al snel na de bevrijding werd de NVB opgericht. Volgens
de NVB was de Tweede Wereldoorlog de afsluiting van
een oud tijdperk en het begin van een nieuwe periode.
Nederland had een geestelijke vernieuwing nodig en
deze vernieuwing moest gevoed worden door de bronnen van het christendom en het humanisme. Het fundament van de vernieuwing werd gevormd door het persoonlijk socialisme. Volgens de NVB moest de christelijke
antithese en de klassenstrijd in de politiek worden losgelaten. Het aantal politieke partijen zou hierdoor kunnen
verminderen. Gedacht werd aan een politiek stelsel met
slechts twee partijen: een progressieve en conservatie
volkspartij.

Partij van de Arbeid
De NVB ging het gesprek aan met het hoofdbestuur van
de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Dit
resulteerde in de oprichting van een politieke studiecommissie. Deze commissie kreeg als taak de oprichting van
een nieuwe brede volkspartij voor te bereiden.
De Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) en de Christelijk-
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Historische Unie (CHU) reageerden negatief. De roomskatholieken vonden het belangrijker om in de naoorlogse situatie te werken aan een katholiek eenheidsverband. Nog in het bevrijdingsjaar werd de RKSP herdoopt
tot Katholieke Volkspartij (KVP). De meerderheid van de
CHU was vastbesloten haar zelfstandigheid te bewaren.
De ARP was niet uitgenodigd door de studiecommissie.
Het was duidelijk dat deze partij na de oorlog zelfstandig verder wilden gaan.
In 1946 was het dan zover: de Partij van de Arbeid (PvdA)
werd opgericht. Iedereen die instemde met het beginselprogram kon lid worden van de partij, ongeacht zijn
of haar geloofsovertuiging. De antithese in de politiek
werd door de PvdA principieel verworpen.

Bezwaren tegen christelijke politieke partijen
Christelijke voorstanders van de doorbraak kozen uit
volle overtuiging voor lidmaatschap van een nietchristelijke partij. Dit betekende niet dat ze hun
christen-zijn niet relevant vonden voor de politiek. Ook
in de politiek wilden ze christen zijn. Toch verzetten ze
zich tegen aparte christelijke partijen.
Ze vonden dat een christelijke partij principieel geen
bestaansrecht had. In aansluiting bij de theologie van
Barth werd de grote kloof tussen de eeuwige God in de
hemel en de eindige mens op aarde benadrukt. God is
de gans Andere (Pred.5:1). Hij is als een bliksemschicht
die de hemel doorklieft, zo plotseling en zo overweldigend. God is niet voortdurend aanwezig, Hij openbaart
zich alleen ‘im Augenblick des Glaubens’. Het zou daarom onmogelijk zijn om uit Gods openbaring christelijke
normen af te leiden. Daar kwam bij dat de menselijke
rede werd overschat wanneer zogenaamde christelijke

In de jaren 1945-1960 is er in de vrijgemaakte pers
regelmatig geschreven over de doorbraak.
Het is echter opvallend dat er inhoudelijk nauwelijks
op werd gereageerd.
beginselen voor eeuwig werden aangezien en in de
praktijk gelijkgesteld werden met Gods Woord zelf.
Bovendien wekten christelijke organisaties de indruk
dat er twee soorten mensen zijn: christenen en heidenen. Volgens de doorbraak-aanhangers was er wel een
wezenlijke tegenstelling tussen geloof en ongeloof,
maar deze tegenstelling was niet zo gemakkelijk hanteerbaar. De antithese liep volgens hen namelijk niet
tussen de politieke partijen, maar dwars door ieder
menselijk hart. De redenering was dan: er is geen principiële antithese tussen christenen en niet-christen en
daarom zijn er ook geen christelijke partijen nodig.
Een derde bezwaar was dat in een christelijke partij een
eigen christelijke cultuur geschapen werd, waarin
christenen zich veilig voelden. Met als gevolg dat de par-

tij verwordt tot een getto. Volgens de doorbraak-aanhangers was de boodschap van het evangelie niet alleen
bestemd voor het christelijke volksdeel, maar voor de
hele samenleving. De isolementshouding zorgde ervoor
dat christelijke partijen weinig contact kregen met het
niet-christelijke volksdeel. Hierdoor konden christenen
onmogelijk een zoutend zout zijn in de samenleving.

De kerken
Hoe werd er vanuit de drie grootste kerkgenootschappen
tegen de doorbraak aangekeken?
Rooms-katholieke Kerk
Het hoofdbestuur van de RKSP meende na de bevrijding
dat een eigen politiek verband van katholieken onmisbaar was. Eind september 1945 veranderde de RKSP haar
naam in Katholieke Volkspartij (KVP).
Toch stemden veel rooms-katholieken niet op de KVP. Bij
de Kamerverkiezingen in 1952 verloor de KVP opvallend
veel stemmen aan de PvdA. Dit bracht de bisschoppen
ertoe in 1954 een Bisschoppelijk Mandement uit te
vaardigen. In dit Mandement werd een lidmaatschap
van de PvdA ten stelligste afgekeurd. Aan alle roomskatholieken die wel lid waren van “een socialistische vereniging” werden de sacramenten geweigerd.
Met het uitkomen van het Mandement was het officiële
standpunt van de rooms-katholieke kerk in Nederland
duidelijk: de doorbraak werd verworpen.
Nederlands Hervormde Kerk
Anders dan de Nederlandse bisschoppen stond de
Synode van de Nederlands Hervormde Kerk niet afwijzend tegenover de doorbraak. Dit hangt nauw samen
met het feit dat de eerste naoorlogse jaren uit de
geschiedenis van de Hervormde kerk werden beheerst
door de zogenaamde apostolaatsgedachte: de kerk wilde
het Nederlandse volk herkerstenen en een herkerstening
sloot verzuiling uit.
De Hervormde Synode reageerde in 1955 op het
Bisschoppelijk Mandement met een herderlijk schrijven.
Hierin was te lezen dat mensen met dezelfde belijdenis
tot verschillende politieke keuzes konden komen. In
tegenstelling tot de bisschoppen wil de Synode de leden
van de kerk niet voorschrijven voor welke politieke partij
ze moesten kiezen.
Synodaal Gereformeerde Kerken
Er waren wel gereformeerden die lid werden van de
PvdA, maar net als vóór de oorlog was het ook ná de oorlog eigenlijk vanzelfsprekend dat gereformeerden ARP
stemden. Over het algemeen werd de doorbraak afgewezen in de synodaal Gereformeerde Kerken. De oude verbondenheid tussen de Gereformeerde Kerken en de ARP
was na de oorlog spoedig hersteld.
februari 2004 - DenkWijzer
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Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken
In 1944 werd K. Schilder door de Synode van Utrecht
(1943-1945) ontslagen als professor en afgezet als emeritus-predikant. Dit leidde ertoe dat door heel het land
kerken zich vrijmaakten van het kerkverband van de
Gereformeerde Kerken. De vrijgemaakte kerken organiseerden zich al snel in een eigen kerkverband.
Vóór de Vrijmaking was het merendeel van de vrijgemaakten lid geweest van de ARP. Na de Vrijmaking
kwam er een bezinning op gang over de vraag of men
nog wel samen kon werken met synodaal gereformeerden binnen de ARP. Steeds meer vrijgemaakten meenden dat samenwerking binnen de ARP niet langer
mogelijk was en in 1948 werd er een ‘vrijgemaakte’ politieke partij opgericht: het Gereformeerd Politiek
Verbond (GPV).

Vrijgemaakte reacties op de doorbraak
Inhoudelijk weinig reactie
In de jaren 1945-1960 is er in de vrijgemaakte pers regelmatig geschreven over de doorbraak. Het is echter opvallend dat er inhoudelijk nauwelijks op werd gereageerd.
Heel typerend is in dit verband een citaat van ds.
Francke. Nadat hij de argumenten van de voorstanders
van de doorbraak op een rijtje heeft gezet, schrijft hij:
“Het behoeft geen betoog, dat wij die BarthiaansBrunneriaanse opzet (…) verwerpen.”
“Het behoefde geen betoog”. Het bestaansrecht van een
christelijke partij was in de vrijgemaakte kring onomstreden. Toen Jongeling een aantal artikelen over ‘christelijke politiek’ schreef in het Gereformeerd Gezinsblad,
behandelde hij de vraag naar het bestaansrecht van een
christelijke partij helemaal niet. In vrijgemaakte kring
hield men zich niet zozeer bezig met de vraag of een
partij zich christelijk mocht noemen of niet. Daar
bestond wel overeenstemming over; die vraag werd
bevestigend beantwoord. Veel belangrijker was de vraag
of vrijgemaakten nog wel konden participeren in de
Antirevolutionaire Partij. Dat was na de Vrijmaking hét
punt waar vrijgemaakten zich over bezonnen.
Bezwaren tegen doorbraak
Het grootste kritiekpunt van de vrijgemaakten was het
feit dat voorstanders van de doorbraak de rol van de
Bijbel in de politiek relativeerden. Omdat het niet uitmaakte of bepaalde normen en waarden gebaseerd
werden op de Bijbel of op het humanisme, meenden zij
dat christenen en niet-christenen goed binnen é-én partij konden samenwerken. Onder invloed van de theologie van Barth vonden ze bovendien dat het voor de
mens onmogelijk was om uit Gods openbaring christelijke normen af te leiden. Een christelijke partij had
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daarom volgens de voorstanders van de doorbraak principieel geen bestaansrecht.
Vrijgemaakt gereformeerde auteurs bestreden dit: Gods
wil was wel degelijk kenbaar, en het behoefde volgens
hen dan ook geen betoog dat een christelijke partij
bestaansrecht had. De Bijbel was, ook voor de politiek,
doorzichtig. Dit werd inhoudelijk niet verder onderbouwd. Men greep terug op wat er vóór de oorlog, vooral door Schilder in De Reformatie, al tegen Barth
geschreven was.
Een ander bezwaar van de vrijgemaakten tegen de doorbraak was het feit dat de antithese ontkend werd. Voor
de vrijgemaakten was de antithese in de politiek onopgeefbaar. Volgens Jongeling was de antithese het enige
front in de wereld. En aan dit front moesten de christenen met volledige inzet strijden.
Het spreekt voor zich dat ook de PvdA werd bekritiseerd.
Allereerst vanwege de ondergeschikte rol die de Bijbel
speelde in de partij. Gelovigen en niet-gelovigen probeerden een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Hiervoor moest iedereen de bezieling uit de eigen bronnen putten. Een christen uit de Bijbel en een humanist
uit zijn humanistische overtuiging. De PvdA kon en
wilde hierin geen keuze maken. Ook was er kritiek op
het mensbeeld dat de PvdA hanteerde. Dit mensbeeld
was volgens ds. Bremmer zuiver humanistisch en optimistisch: de partij hield in haar politiek geen enkele
rekening met de zondeval.
Naast deze bezwaren was er onder de vrijgemaakten
ook een stuk wantrouwen richting de PvdA. Was de partij niet gewoon een voortzetting van de vooroorlogse
SDAP?
Bondgenoten?
De vrijgemaakten waren niet de enigen die grote
bezwaren hadden tegen de doorbraakgedachte. Ook
vanuit rooms-katholieke en synodaal gereformeerde
kant werd er kritiek op uitgeoefend. Toch werden deze
tegenstanders van de doorbraak niet als bondgenoten
gezien.
Zo werd het Bisschoppelijk Mandement van 1954 in de
vrijgemaakte pers negatief ontvangen. Het is opvallend
dat er totaal geen aandacht werd besteed aan de theologische bezwaren van de bisschoppen. Een aantal van
deze argumenten zouden ze zo kunnen onderschrijven.
Waren immers ook de vrijgemaakten niet van mening
dat het openbare leven niet losgemaakt mocht worden
van God? En werd de kritiek van de bisschoppen op het
humanisme van de PvdA ook niet door de vrijgemaakte
auteurs gedeeld?
Verder was er vanuit synodaal gereformeerde kant kritiek op de doorbraak. Het was vooral professor Zuidema
die de doorbraakgedachte bestreed. Meerdere malen

ThemaStudie

werd zijn kritiek in De Reformatie met instemming aangehaald. Toch gaat het te ver om te zeggen dat men
Zuidema als bondgenoot zag. Zuidema werd mede verantwoordelijk gehouden voor de schorsingen van de
vrijgemaakten. Alle waardering voor Zuidema’s stellingname tegen de doorbraak werd dan ook gelijk gerelativeerd. Hierin proef je de gekwetstheid van vrijgemaakte
kant voor de gebeurtenissen voorafgaand aan de
Vrijmaking. Zo voerden de vrijgemaakten hun eigen
strijd tegen de doorbraak door onverkort vast te houden
aan de betekenis van de Bijbel in de politiek.
Eindtijd
De doorbraak werd gezien als een teken van de eindtijd.
Met de doorbraak sloeg de antichrist toe. Ds. Den Boeft
schreef in het GPV-blad Ons Politeuma dat het einde
nabij was: “We leven in de laatste jaren van de wereldgeschiedenis." Hij wees erop dat Openbaring laat zien
dat de valse kerk steeds meer invloed krijgt in de wereld.
Volgens hem was dat goed te zien: de Nederlands
Hervormde Kerk was bezig “om het antichristelijke rijk
voor te bereiden en het in zijn komst te steunen.”

kiezers niet van deze noodzaak kan overtuigen, hoeft
men ook niet langer op hun stem te rekenen.
Bij de inhoudelijke discussie over het bestaansrecht van
een christelijke partij, kan men tot op zekere hoogte
gebruik maken van wat vrijgemaakt gereformeerde
auteurs hierover hebben geschreven in de jaren 19451960. Zij wezen op het unieke karakter van Gods Woord,
en op de consequenties daarvan voor het politieke handelen. Ze weigerden te geloven dat de Schrift niet bruikbaar was in de politiek en beklemtoonden het belang
van de bijbel in de politiek.
Er zal echter meer moeten gebeuren dan alleen te wijzen op het belang van de Bijbel in de politiek. De vrijgemaakte auteurs leken er in de naoorlogse periode vanuit
te kunnen gaan, dat deze gedachte onder hun lezers
gemeengoed was. Dat is vandaag de dag zeker niet het
geval. Het is daarom de plicht van de christelijke politiek
om de mensen te overtuigen van het belang van een
christelijke politieke partij. Daarvoor zal er inhoudelijk
handen en voeten gegeven moeten worden aan de betekenis van Gods Woord in de politiek. Waarom is de Bijbel
van belang voor de politiek en hoe dan?

Tenslotte
De gevolgen van de doorbraak zijn anno 2003 nog
steeds merkbaar. In zekere zin heeft de doorbraak de
secularisatie in de hand gewerkt doordat de idee werd
losgelaten dat er objectieve normen bestaan. Verder
heeft de doorbraak gezorgd voor een steeds groter wordende groep van ‘zwevende kiezers’. Burgers laten hun
keuze bij verkiezingen hoe langer hoe minder bepalen
door de beginselen van een partij. De ideologische
grondslag is niet langer doorslaggevend in het stemhokje. Men richt zich op bepaalde politieke items. Mensen
die in het verleden op PvdA of VVD stemden, gaven bij
de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002 hun stem net
zo makkelijk aan de LPF.
Deze ontwikkeling zien we ook bij christelijke kiezers. Er
zijn er die bijvoorbeeld zonder gewetensnood stemmen op
één van de vele zogenaamde leefbaar-partijen die de afgelopen jaren als paddestoelen uit de grond zijn geschoten.
Het is vandaag de dag dus allesbehalve vanzelfsprekend
dat christenen op een christelijke politieke partij stemmen. In die zin staat het bestaansrecht van christelijke
partijen ook nu weer ter discussie. Ik heb laten zien dat
dit bestaansrecht voor de vrijgemaakten na de oorlog zo
vanzelfsprekend was, dat het nauwelijks inhoudelijk
werd verdedigd. Toch lijkt deze inhoudelijke discussie
mij nu meer dan nodig. Wil men - vooral jonge - christelijke kiezers vasthouden voor de christelijke politiek, dan
moet men duidelijk kunnen aangeven wat het belang is
van een christelijke partij. Wanneer men de christelijke

Het is de plicht van de christelijke politiek om de mensen
te overtuigen van het belang van een christelijke politieke partij.
Daarvoor zal er inhoudelijk handen en voeten gegeven moeten
worden aan de betekenis van Gods Woord in de politiek.
Hier moet echter wel een kanttekening bij worden
geplaatst. De voorstanders van de doorbraak hebben er
terecht de vinger bij gelegd dat men zich op een verkeerde manier op de Schrift kan beroepen. Daarvan zijn in
de geschiedenis van de christelijke politiek voorbeelden
ten over. Met een beroep op de Bijbel werd door vrijgemaakten het lidmaatschap van de NAVO bestreden, de
apartheid in Zuid-Afrika verdedigd en de Europese integratie verworpen. Allerlei onderwerpen waar nu op zijn
minst veel genuanceerder tegenaan wordt gekeken.
Men moet voorzichtig zijn om zich in allerlei actuele
politieke situaties op de Bijbel te beroepen.
Maar dit neemt niet weg dat de Bijbel ook in de politiek
ons richtsnoer moet zijn. Daar hebben de vrijgemaakte
auteurs in de eerste vijftien jaar na de oorlog terecht
nadrukkelijk op gewezen. Hoe dit concreet moet worden
ingevuld is een vraag die buiten mijn scriptie valt, maar
die wel degelijk onder ogen gezien dient te worden door
christelijke politici en theologen.

Een complete versie van de scriptie is via denkwijzer@christenunie.nl
aan te vragen of te downloaden via www.wi.christenunie.nl
(zoek in de nieuwsrubriek onder DenkWijzer naar dit artikel).
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Permanente campagne
voor godsdienstvrijheid
Door ir. Arie de Pater, directeur St. Jubilee Campaign NL, www.jubileecampaign.nl

Godsdienstvrijheid is een belangrijk mensenrecht, volgens sommigen zelfs een van
de meest fundamentele rechten die een mens heeft. Godsdienstvrijheid geeft je het
recht om alleen of in een groep je geloof te belijden, maar ook het recht om van
geloof of overtuiging te veranderen en het recht om geen geloof aan te hangen.

Vaak beschouwen wij het recht op godsdienstvrijheid als iets vanzelfsprekends.
Dat is het echter niet, zelfs niet voor heel
veel gelovigen in Europa! Een permanente campagne voor godsdienstvrijheid is
dus op zijn plaats.

Wereldwijd
Jaarlijks publiceert Open Doors een
'Ranglijst christenvervolging'. Daarop
staan vijftig landen genoemd. Dat betekent niet dat in al deze landen jacht
wordt gemaakt op christenen. Onder aan
de lijst staan landen waar christenen
'nogal wat problemen' ondervinden vanwege hun geloof. Maar bovenaan de lijst
staan wel degelijk landen waar christenen zwaar worden vervolgd. Hoeveel landen uit deze top-10 weet u te noemen?
(Let op: In de lijst van januari 2003 staat
China op 11 dus dat antwoord levert u dit
keer geen punten op ...)(Kijk voor de antwoorden op www.opendoors.nl en klik
rechts bovenaan op 'Ranglijst vervolging'.) Als wij ons lidmaatschap van het
wereldwijde lichaam van Christus
serieus nemen, mogen we niet voorbijgaan aan het lijden van onze vervolgde
broeders en zusters.

Deprimerend of bemoedigend
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Ik krijg wel eens de indruk dat veel
christenen in het vrije en rijke Westen,
niet (meer) zitten te wachten op nog
meer verhalen over lijden en vervolging.
Zij hebben de neiging om zich af te sluiten voor de verhalen over strafkampen in
Noord-Korea, arrestaties in SaoediArabië, Vietnam, Laos of Turkmeni-stan.
DenkWijzer - februari 2004

Te deprimerend. Maar met zo'n defensieve houding doe je jezelf tekort! De
verhalen van onze vervolgde broeders
en zusters zijn namelijk ook bemoedigende getuigenissen van Gods trouw en
almacht. Als Hij in staat is om in die landen Zijn Gemeente in stand te houden
of zelfs te doen groeien, dan hoeven wij
in Nederland ook nog niet te wanhopen!

vanzelfsprekend. Maar in ons eigen
Europa ligt dit recht ook onder vuur.
Een recent onderzoek dat Jubilee
Campaign NL uitvoerde op verzoek van
een tiental christelijke hulpverleningsorganisaties, heeft duidelijk gemaakt
dat in landen als Tsjechië en Slowakije,
jonge kerken en gemeenten het ook
niet makkelijk hebben. Hun recht op
godsdienstvrijheid wordt geschonden.
Toch mogen deze landen in mei toetreDoen
den tot de Europese Unie.
Ik ben ervan overtuigd dat in veel kerEn wat dacht u van Frankrijk? Als de
ken en gemeenten in Nederland regelmatig gebeden wordt voor de vervolgde president zijn zin krijgt worden relikerk. En dat juich ik van harte toe. Maar gieuze symbolen uit het publieke
leven gebannen. Het dragen van een
vanuit die biddende betrokkenheid
mogen we ook naar andere mogelijkhe- hoofddoek, keppeltje of kruisje is dan
den zoeken om onze mond open te doen niet langer toegestaan omdat het de
voor hen die lijden vanwege hun geloof, integratie teveel zou belemmeren.
bijvoorbeeld via politieke kanalen.
Jubilee Campaign NL voert al jarenlang Permanente campagne
strijd voor godsdienstvrijheid en kinder- Het recht op godsdienstvrijheid is dus
rechten. Gelukkig vinden we bij de
niet (meer) zo vanzelfsprekend als het
Tweede Kamerfracties van ChristenUnie lijkt. Dat betekent dat wij, als directe
en SGP steeds weer een gewillig oor.
belanghebbenden, heel alert zullen
Regelmatig roepen zij de minister van
moeten zijn. Maar dan zullen we ook
Buitenlandse Zaken op om regeringen
duidelijk moeten maken waarom het
aan te spreken op schendingen van het geloof, en het recht om dat in vrijheid
recht op godsdienstvrijheid. Daarmee
in praktijk te brengen, voor ons zo
wordt een belangrijk signaal afgegeven. belangrijk is! Wij kunnen niet langer
Maar wij kunnen als individuele christe- verwachten dat 'men' dat automanen ook aan de slag! Ook u kunt regetisch aanvoelt. Een permanente camringsleiders aanspreken op hun verant- pagne voor godsdienstvrijheid is dus
woordelijkheid voor religieuze minder- op zijn plaats. Dat geldt voor het buiheden binnen hun landsgrenzen.
tenlands beleid maar ook voor het
binnenlandse beleid. Daarbij kunnen
de getuigenissen van onze vervolgde
Dichterbij
broeders en zusters een belangrijke
Voor christenen in landen ver weg is
vrijheid van godsdienst dus niet zo heel steun in de rug zijn.

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Duaal besturen,
dat doen we even!?
Door L.A. van der Pol, raadslid Sneek

Met de nieuwe raadsperiode – voor ChristenUnie Sneek de eerste – werd het duaal
gemeentebestuur ingevoerd. Bijna halverwege de raadsperiode tijd om terug te blikken.
In het beroepsonderwijs heb ik in de
laatste vier jaar maar liefst drie revisies van één opleidingstraject meegemaakt. Ik durf daarom rustig te stellen, dat na zo’n start van duaal
bestuur slechts voor een gering deel
aan de doelstellingen beantwoord kan
zijn. Terugblikken mag dan ook nog
niet leiden tot harde conclusies, maar
kan helpen bij het herijken van die
doelstellingen. Zelfs een grotendeels
vernieuwde raad biedt geen garantie
dat je direct de goede lijn te pakken
hebt.
De raad begon de klus met een informatieronde. Burgemeester Hartkamp
kwam tot de conclusie dat er geen
draagvlak was voor een breder college
dan het al zittende. Zo maken ook nu
de PvdA en het CDA de dienst uit. Wel
kwam een raadsprogramma tot stand.
Het college kon in haar eigen programma hierop prachtig inhaken.
Nu, halverwege de rit is de raad opgedeeld in klankbordgroepen die met de
betrokken ambtenaren zorgdragen
voor invulling van de programmabegroting. Voor 2004 zijn alle programma’s benoemd, maar is als oefening
slechts een drietal ingevuld. De overigen hebben hun inhoud ontleend aan
de oude wijze van begroten. De beleidsterreinen worden al wel gedekt door
hun nieuwe vlag. De raad moet hier
echter nog SMARTer mee aan de slag.
Met het oog op de voorjaarsnota worden de huidige programma’s verder
ingevuld.
De raad moet meer de straat op!
Ondanks drukte van cursussen over
programmabegroting en – in ons

geval – het opstellen van een burgemeestersprofiel en voeren van sollicitatiegesprekken is het al heel wat te kunnen vaststellen dat de verschillende
commissies zelfs nog de boer op
geweest zijn! Toch blijft dit een wens
en een must: de burger vertegenwoordigen betekent op zijn minst regelmatig contact.
Het debat moest weer inhoud krijgen
en aantrekkelijker worden. In Sneek
gaat het er echter rustig aan toe.
Weliswaar wordt er meer met amendementen en moties gewerkt, maar veelal
kunnen deze op brede steun rekenen.
De pas gepensioneerde S. Hartkamp
heeft in het VNG-magazine al eens aangegeven dat, als er lokaal geen echte
tegenstellingen zijn, consensus ook
geen halsmisdrijf...
De burger betrekken bij de raad
gebeurt in de commissies Onderwijs
en Welzijn (O&W) en Stedelijke
Ontwikkeling en Milieu (SOM) regelmatig. De onderwerpen daar spreken
de burger kennelijk meer aan, want de
commissie Algemeen Bestuur en
Middelen heeft in 2003 slechts één
inspreker op bezoek gehad.
Het inspreekmoment tijdens de raadsvergadering is verdwenen. Reden was,
dat de commissievergadering – in
tegenstelling tot de raadsvergadering door haar schaal en informatieve
karakter meer aanleiding tot discussie
met de inspreker geven. Wel kent de
raadsvergadering nu een vragenuurtje,
echter alleen voor raadsleden. Actuele
zaken bereiken zo soms de vergadering.

In Friesland wordt inmiddels ook stevig nagedacht over de bestuurskracht
van gemeenten. Samenwerking is het
devies om herindelingen op afstand te
houden. Onlangs kwam een heel mooi
stukje politieke samenwerking tot
stand: de raadscommissies van
Wymbritseradiel en Sneek die belast
zijn met ruimtelijke ordening vergaderden gezamenlijk over voorstellen
betreffende woningbouw en
industrieterreinen. Het is al heel wat
als wethouders van gemeenten de
handen ineen slaan, maar als dan vervolgens ook de beide raden er nog
duaal mee aan de slag gaan, dan zijn
we op de goede weg. Ook de besluitvorming zal mogelijk in een gemeenschappelijke raadsvergadering plaatsvinden. Ik ben overigens benieuwd
welke procedures daaronder komen te
liggen. De vraag blijft hoe gemeenschappelijke regelingen in de toekomst
duaal ingevuld moeten worden.
Initiatiefvoorstellen vinden ook hun
weg naar de agenda. Als beginnende
fractie hebben wij hierin ons aandeel
kunnen leveren. Zo wordt een startnotitie over waarden en normen nu
hopelijk op de agenda gezet.
Met de verplichting nog een rekenkamerfunctie in te stellen en de noodzaak meer inhoud te geven aan het
stellen van kaders heeft de raad nog
een heel leerproces voor de kiezen. Mij
dunkt dat we andere vormen van vernieuwingsdrang wel een poosje kunnen missen. De burgemeestersspagaat nemen we dus eerst liever voor
lief dan dat we in 2006 al weer voor
grote veranderingen komen te staan.
februari 2004 - DenkWijzer
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In het VNG-magazine van 31 oktober 2003 stelt onderzoeker M. Allers dat
gemeenten sinds de jaren tachtig niet meer zo sterk moesten bezuinigen als nu.
Lokale bestuurders zouden echter in deze moeilijke periode volgens hem de drang
moeten weerstaan om hun algemene reserves aan te spreken ter compensatie
van die rijksbezuinigingen. Maar hoe bezuinig je dan?
Heeft de ChristenUnie daar richtlijnen voor? We doen een poging.

Help, we moeten bezuinigen!
Door Marcel Benard, Adriaan Hoogendoorn en Erik van Dijk
In dit artikel willen we ingaan op de
keuzes die gemeenten als gevolg van
de bezuinigingen moeten en kunnen
maken. Daarvoor hebben we een
beroep gedaan op de kennis en ervaring van drie ChristenUnie-leden:
John van Boven, fractievoorzitter in
Zwolle, Arie de Graaf, oud-wethouder
in Veenendaal, en vooral ook Adriaan
Hoogendoorn, gemeentesecretaris
van Twenterand.

26

VNG-voorzitter Deetman uitte in het
najaar stevige kritiek op de aantasting van de gemeentelijke autonomie als gevolg van de bezuinigingen
op rijksniveau. Gemeenten zijn aan
het eind van hun Latijn, aldus de burgemeester van Den Haag. De beleidsruimte van gemeenten is al niet groot
en zal in deze bezuinigingstijd beslist
niet groter worden. Het belangrijkste
voorbeeld van aantasting van de
gemeentelijke autonomie is wel het
afschaffen van een deel van de OZB.
Het rijk heeft in algemene zin zowel
bij decentralisatie van taken als bij
bezuinigingsrondes de neiging
gemeenten in de beleidsruimte te
beknotten. Gemeenten worden verplicht heel veel aan monitoring en
verantwoording te doen. Ambtenaren
zijn soms alleen maar bezig zich te
verantwoorden over de taak, waarmee ze eigenlijk feitelijk bezig zouden
moeten zijn.
De Wet Werk en Bijstand is een duidelijk en recent voorbeeld van de tenDenkWijzer - februari 2004

dens bij het Rijk om te bezuinigen
door te decentraliseren. Bij decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente
stak het Rijk een berekende efficiencywinst via een korting op de bijbehorende financiële middelen in eigen
zak. Zodoende hebben gemeenten al
vele malen de eigen bedrijfsvoering
doorgelicht op efficiency en effectiviteit. Ook zijn er al veel kerntakendiscussies gevoerd en is er veelvuldig
gekeken naar mogelijkheden van uitbesteding van taken. Als gemeenten
die exercities destijds serieus hebben
uitgevoerd, dan valt niet te verwachten dat de huidige bezuinigingen op
die wijze kunnen worden opgelost.

Hoe moet er dan bezuinigd
worden?
Als ChristenUnie moeten we heel
voorzichtig zijn om hiervoor met landelijk geldende richtlijnen, criteria en
prioriteiten aan te komen. Hoe graag
we adviezen van die strekking ook
zouden willen geven. Bij het bepalen
van prioriteiten in tijden van bezuinigingen kan niet genoeg benadrukt
worden dat de lokale situatie bepalend is voor de keuzes die nu gemaakt
moeten worden. De problematiek is
per gemeente nogal verschillend. In
ieder geval moet de bezuinigingsdiscussie gevoerd worden aan de hand
van een heldere strategische visie.
Als het goed is, is de plaatselijke problematiek terug te vinden in notities

met namen als ‘gemeentelijke ontwikkelingsvisie’. Maar ook lokale verkiezingsprogramma's zullen daarop
inspelen. Het is dan wel aardig om bijvoorbeeld als ChristenUnie het eigen
verkiezingsprogramma (en de daarin
aangegeven prioriteiten) te vergelijken met de analyses en ontwikkelingsplannen (incl. prioriteiten) die
door het lokale gemeentebestuur
worden gemaakt. Als daar verschillen
tussen zitten, kunnen dat aanknopingspunten zijn voor politieke discussie. Nogal wat gemeentebesturen
hebben bijvoorbeeld moeite met het
doorvoeren van bezuinigingen in de
sportsector. Daar liggen mogelijkheden voor een raadslid van de
ChristenUnie om niet alleen maar te
pleiten voor bezuinigingen in die sector, maar dat dan tevens direct door
te vertalen naar een beleidsterrein
waar dat geld, gegeven de lokale situatie, veel beter in geïnvesteerd kan
worden (bijv. jeugdbeleid , armoedebeleid, vrijwilligerswerk, veiligheid,
werkloosheidsbestrijding, etc.), maar
steeds afhankelijk van en gekoppeld
aan lokale problematiek.

Kerntaken en prioriteiten
Als er in een gemeente in de afgelopen jaren nog geen takendiscussie
heeft plaatsgevonden, dan wordt het
hoog tijd dat dit op de agenda van
raad en college komt te staan. Daar
kan een ChristenUnie-raadslid het
voortouw in nemen. Hij of zij kan

Lokaliteiten

daarbij voor algemene kaders nog eens
kijken wat daarvoor in het boek
Dienstbare overheid geschreven staat.
In een takendiscussie gaat het er dus
niet om of de dingen goed gedaan
worden, maar vooral of de goede dingen gedaan worden.

gaan uit van een standaard, waarbij
gekeken wordt hoeveel formatie normaliter nodig is voor bijv. het verstrekken van een x-aantal bouwvergunningen, milieuvergunningen; ook geeft het
indicaties voor de mogelijke case-load
waar het gaat om bijv. bijstandsgerechtigden. Dit zijn geobjectiveerde gegeWaaraan zou een ChristenUnie-fractie vens. Het kan nuttig zijn de organisatie
hierop door te lichten.
prioriteit kunnen of moeten geven?
Allereerst is dat openbare orde en vei- Ook kan winst worden geboekt in de
procesgang van producten. Belangrijke
ligheid. De burger moet zich veilig op
werkprocessen worden meer en meer
straat kunnen begeven. Dan moeten
beschreven. Maar die beschrijving
we niet alleen naar de politie kijken,
maar is een integraal veiligheidsbeleid moet dan geen simpele beschrijving
zijn van de bestaande situatie. Bij het
nodig. Eén belangrijke gemeentelijke
taak op het gebied van openbare orde opstellen van de procesbeschrijving
en veiligheid moet niet vergeten wor- moet altijd aan drie criteria worden
voldaan: efficiency, vraaggerichtheid en
den: de brandweer. Deze moet goed
uitgerust zijn, niet in de laatste plaats integraliteit.
voor inspectie en preventie.
Vervolgens kan ook zorgbeleid als prio- Daarnaast is er de mogelijkheid van
uitbesteding van taken. Het is zinvol dit
riteit worden genoemd: jeugdzorg,
nu in het kader van de recente BTWouderenzorg en zorg voor de zwakkewetgeving opnieuw te overwegen. Er
ren. Ook moet de ChristenUnie zich
zijn nogal wat taken die daarvoor in
inzetten voor het versterken van het
maatschappelijk middenveld. De rege- aanmerking kunnen komen, temeer
omdat het vaak goed mogelijk is een
ring heeft de eigen verantwoordelijkonderscheid te maken tussen beleidsheid van de burger ‘ontdekt’. Zorg er
dan wel voor dat men die eigen verant- bepaling en uitvoering. Bij beleidsbewoordelijkheid kan waarmaken: bezui- paling heb je er als gemeente belang
nig zo min mogelijk binnen het werk- bij beleidsmatig de regie te houden en
veld van de maatschappelijke ontwik- moet je zeker niet overgaan tot uitbekeling en zorg er voor dat aan vrijwilli- steden. Bij uitvoering kan eventueel
gerswerk op een goede manier inhoud uitbesteed worden.
Ook een post waar in dit verband op
gegeven kan worden.
bezuinigd kan worden: externe adviseurs. Vaak zijn dat duurbetaalde krachBezuinigingstechnieken
ten die in het ambtelijk apparaat aanMaar dan, als de prioriteiten zijn
wezige kennis in een rapport zetten.
gesteld? Dan begint het bezuinigen
pas echt. Bij bezuinigingen van het
Het is in het algemeen niet verstandig
huidige kaliber kan niet worden volstaan met zogenaamde kaasschaafme- de algemene reserve aan te spreken.
Maar veel gemeenten kennen naast de
thodes en efficiency-operaties. Als
algemene reserve (bedoeld voor dekgemeenten in het recente verleden al
king van de basale risico's) een forse
serieus naar efficiency gekeken hebhoeveelheid aan zgn. voorzieningen en
ben, dan valt daar sowieso natuurlijk
niet veel meer te halen. Maar voor een bestemmings-reserves. Dit zijn vaak
raadslid kan het toch geen kwaad een speeltjes van desbetreffende portefeuillehouders (en de desbetreffende afdecollege daar nog eens kritisch op te
bevragen. Er zijn bureaus die gespecia- lingen). Het is niet verkeerd alle aanweliseerd zijn in capaciteitsberekeningen. zige voorzieningen en reserves in beeld
Zij kunnen berekenen welke formatie te brengen en kritisch te kijken naar
noodzaak en vulling daarvan. Een flinnodig is voor de uitvoering van de
gemeentelijke taken (ook de wettelijke ke opschoning kan heel wat overheveling naar de algemene reserve of aantaken!). Die capaciteitsberekeningen

wending voor specifieke projecten
opleveren. Een raadslid kan natuurlijk om zo'n exercitie vragen.
In de welzijnssfeer is het denkbaar de
administratieve lasten te verminderen door kritisch te kijken naar
gehanteerde constructies van subsidiëring. Meer gaan werken met lump
sum-constructies bijvoorbeeld.
Natuurlijk moet verantwoording en
toetsing van realisering van afgesproken doelen c.q. taken wel voldoende in beeld blijven.
Kunnen gemeenten hun inkomsten
misschien ook verhogen? Aan het
verhogen van lokale belastingen zijn
uiteraard grenzen. In het algemeen is
het de wens van overheid en vooral
de burgers en bedrijven de OZB zo
laag mogelijk te houden. Maar uiteindelijk is het een kwestie van afweging van belangen, wat weegt het
zwaarst: een bepaalde belangrijke
geachte taak maar niet uitvoeren óf
dan toch maar de OZB verhogen.
E.e.a. wordt extra gecompliceerd door
de voorgenomen afschaffing van het
huurdersdeel van de OZB. Overigens
bezint de VNG zich momenteel op
alternatieven om zodoende ervoor te
zorgen dat voldoende zelfstandig
belastinggebied (-capaciteit) in stand
kan houden, teneinde als gemeente
niet geheel afhankelijk te worden
van de rijksuitkering uit het
Gemeentefonds.
Tot slot kunnen ook de burgers
betrokken worden bij het maken van
keuzes. Dan moeten wel de goede
vragen gesteld worden! Niet vragen
waarop niet bezuinigd mag worden,
maar vooral vragen waarop wél
bezuinigd mag worden. Het waarom
van de bezuinigingen moet duidelijk
zijn. De insteek moet positief zijn.
Geen ‘ach en wee’, maar ‘investeren
in de toekomst’ of ‘een lokaal herstelplan’. De overheid moet bij dit alles
vooral zelf het goede voorbeeld
geven. Er is niets zo vernietigend voor
het lokale draagvlak als een overheid
die op burgers kort en zichzelf ontziet.
februari 2004 - DenkWijzer
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Nederland onderweg
Door Iwan van den Berg, stagiair project waarden en normen bij het WI

Titel: Waarden, normen en de last van het gedrag
Auteur(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)(Dit rapport is voorbereid
door een interne projectgroep van de WRR. Voorzitter was prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt, lid van de raad).
ISBN 90-5356-659-7, 296 pagina's, e 39,90
Het complete document is ook als een PDF document beschikbaar via www.wrr.nl (2,30 Mb)

‘Een gevoel van onzekerheid over de gemeenschappelijkheid van
waarden en normen in onze huidige samenleving’ en ‘het gegeven
dat het feitelijk gedrag van velen niet in overeenstemming is met
die gemeenschappelijke waarden’. Het debat over waarden en normen, dat in mei 2002 is opgelaaid, is van groot belang voor de ontwikkeling van de samenleving. Om duidelijkheid te scheppen in de
discussie heeft Minister-president J.P. Balkenende de WRR in
november 2002 gevraagd een rapport te schrijven. Balkenende
voorzag een uitzichtloze discussie wanneer problemen en begrippen vaag en ongedefinieerd bleven.
Afgelopen december verscheen eindelijk het rapport
‘Waarden, normen en de last van het gedrag’. De centrale vraag luidt: “welke fundamentele waarden binden
onze samenleving en over welke waarden kunnen conflicten rijzen, mede gezien in het licht van culturele verschillen?” Het WRR-rapport benadert de vele aspecten
die met een dergelijke vraag gemoeid zijn vanuit een
positieve invalshoek: “misschien is de onvrede over de
moraal wel van alle tijden en kan ze gewaardeerd worden als een blijvende impuls tot verbetering van het
samenleven.” Een dergelijk perspectief is zeker gewenst
in een samenleving waarin waarden en normen de laatste decennia een nogal negatieve lading hebben gekregen. Maar biedt het WRR-rapport verder ook een positief
perspectief?

Normconform gedrag
Volgens de WRR ontbreekt het niet aan kennis en
wetenschappelijke discussie over het onderwerp
waarden en normen, maar gaapt er een kloof tussen het
weten en het doen: “het feitelijk gedrag is niet in overeenstemming met gemeenschappelijke waarden.” Dit
resulteert onvermijdelijk in conflicten. Om deze botsingen zo op te lossen dat de samenleving niet uiteenvalt
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en dat minimale basiswaarden, neergelegd in de mensenrechten, daarbij niet worden geschonden is de
rechtsstaat bij uitstek de meest stabiele manier om hier
op te treden. Gelukkig gedragen de meeste mensen zich
conform de norm omdat het normoverschrijdend
gedrag geen voordelen oplevert. Men heeft de norm verinnerlijkt of men is bang om gepakt en gestraft te worden. Bij een relatief kleine groep mannelijke adolescenten en jongvolwassenen is normoverschrijdend gedrag
te signaleren. Dit vindt zijn oorzaak in het ontbreken
van voorbeelden van veelbetekenende personen met
wie kinderen en jongeren een affectieve relatie zouden
moeten onderhouden. Het verwerven van prestige en
status is een andere belangrijke oorzaak van normoverschrijdend gedrag.
De huidige verwarring is een uitvloeisel van een periode
(vanaf de jaren ’60) waarin tal van controlemechanismen verminderd werden omdat normen wel voldoende
geïnternaliseerd zouden zijn en men zich voldoende
bewust zou zijn van de formele en informele sancties
die normoverschrijding met zich mee brengen. Niets
bleek minder waar: deze diffuse periode heeft het vertrouwen in en naleven van normen juist ernstig aangetast. Probleem daarbij is, dat een herstel van normconform gedrag een veel grotere inspanning vereist dan
handhaving van eenzelfde niveau. Afbreken is helaas
gemakkelijker dan opbouwen.

Gemeenschappelijke waarden
In de Nederlandse samenleving is het geïndividualiseerd waardepatroon een trend: men stelt z’n eigen
pakketje van de vele waarden en overtuigingen samen.
In het samenleven kunnen hierover dan ook logischerwijs conflicten ontstaan. Toch is er gemeenschappelijkheid in waarden te bespeuren: voor het grootste deel
van de pluriforme bevolking blijven waarden als vrijheid
en gelijkheid als palen boven water staan. Dat zijn volgens het WRR de fundamentele waarden die onze samenleving binden. Deze waarden zijn niet van boven opgelegd, maar doorgegeven via opvoeding en onderwijs.

BoekenWijzer

Pluriformiteit in waarden wordt vaak als hét gemeenschappelijke kenmerk van een Westerse samenleving
gezien. In het WRR-rapport wordt gesteld dat een democratie, waarin op slimme wijze manieren gevonden zijn
om met verschillen redelijk vreedzaam om te gaan, de
minst slechte staatsvorm is. “Niet het zoeken naar
inhoudelijk gedeelde of gemeenschappelijke waarden
als zodanig, maar het aanvaarden van blijvende, niet op
te lossen verschillen in afweging tussen verschillende
waarden, wordt als het uitgangspunt genomen voor de
inrichting van de samenleving.”
Toch stelt het WRR-rapport dat gemeenschappelijke
waarden als kleine deugden bevorderd dienen te worden, zoals waarheidsgetrouwheid, empathie en sympathie voor anderen. Zo moeten de grote waarden van de
rechtsstaat zoals vrijheid en gelijkheid voor langere
duur veiliggesteld worden. Tegelijk zegt de WRR dat
deugden héél veel van mensen vragen, veel meer dan
waar burgers in enige samenleving toe kunnen worden
verplicht: “wie de deugd van matigheid bepleit als goed
voor een samenleving waarin overvloed en onmatigheid
bijna normaal geworden zijn, overvraagt burgers.” Maar
suggereert het voorgaande dan ook dat je burgers overvraagt wanneer je de deugd van rechtvaardigheid, een
andere klassiek kardinale deugd, bepleit als goed voor
een samenleving waarin onrecht of ongerechtigheid
bijna normaal geworden is? Moet je een samenleving,
die zich zo ontwikkelt, zo maar accepteren?

Overdracht van waarden en normen
In het WRR-rapport wordt terecht gewezen op het
belang van opvoeding en onderwijs als doorgeefluik van
waarden en normen. “In het algemeen moet de regering
ervoor waken dat morele tekorten die in de maatschappij als geheel worden geconstateerd, vooral of bij voorkeur worden afgewenteld als een taakverzwaring in het
onderwijs.” Inderdaad is het van groot belang dat de
school opvoedingsondersteuner moet blijven en niet de
rol van het gezin als hoofdopvoeder moet overnemen
(zie vorige nummer van DenkWijzer).
“Het opleggen van waarden en normen van bovenaf,
met name door een centrale overheid, komt niet alleen
in strijd met enkele basiswaarden van de democratische
samenleving, maar is ook niet erg effectief.” Hoewel er
geen overheidsbeleid op het gebied van waarden en
normen bestaat, wordt de discussie over waarden en
normen nu wel van ‘bovenaf’ gevoerd. Dit kan negatief
werken op een debat vanuit de samenleving, tenzij – en
daar pleit de WRR terecht voor - het juist de inzet van de
overheid is die instituties, organisaties en instellingen
die publieke taken vervullen, te ondersteunen bij het
ontwikkelen van de morele dimensies van hun werkzaamheden. Er mag geen twijfel over bestaan dat er

enkele prachtige beschouwingen en conclusies over de
morele dimensies van organisaties in dit rapport staan,
maar ze zijn pas van waarde wanneer de overheid de
daad bij het woord voegt. We zien uit naar de reactie
van het kabinet op dit rapport.

Aanbevelingen
Het WRR-rapport laat zien hoe het gesteld is met
waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Er
worden vervolgens enkele waardevolle aanbevelingen
gedaan. Er wordt bijvoorbeeld gepleit voor de voorrang
van preventieve programma’s, naast een consistent
opsporings- en vervolgingsbeleid primair gericht op
zware criminaliteit en geweldplegingen. Ook wordt de
wenselijkheid van een antimarginaliseringsbeleid in de
aanbevelingen genoemd. “Dit dient zich te richten op
het voorkomen dat ‘onaangepaste’ individuen al te snel
maatschappelijk worden uitgesloten en gemarginaliseerd, waardoor zij in een vicieuze cirkel van steeds ernstiger criminaliteit en marginalisering terechtkomen en
de terugweg naar een ‘normaal’ bestaan definitief
wordt afgesloten.”
Ook wordt de wenselijkheid uitgesproken voor nader
onderzoek naar de praktische toepassing van waarden
en normen, omdat blijkt dat er op dit gebied nog veel
onderzocht moet worden. Een mooi voorbeeld is de aanbeveling tot onderzoek naar conflictbeheersing in
Nederland: “de Nederlandse samenleving heeft een
goede traditie om conflicten te dempen, maar geen traditie in het voluit bespreekbaar maken en uitdiscussiëren van conflicten”. Deze eerlijke constatering zou
uiteraard de moeite waard zijn om nader onderzocht te
worden!
In dit rapport wordt duidelijk dat er zowel door de
samenleving als voor de overheid belangrijke vervolgstappen nodig zijn om de verloedering van de samenleving een halt toe te roepen. Als de aanbevelingen uit dit
rapport serieus worden genomen en vertaald worden in
concrete acties, kan dit een belangrijke stap worden op
de weg naar herstel.
Voor herstel van de Nederlandse samenleving is meer
nodig. De WRR wijst ten onrechte te weinig op de individualisering en al helemaal niet op de secularisering als
oorzaken van verloedering. Toch zijn deze twee begrippen duidelijk een mede-oorzaak van het feit dat mensen
minder ontzag hebben voor autoriteit en gezagsdragers
en zich minder gemakkelijk door anderen de wet laten
voorschrijven. Zoals eerder gezegd: gelukkig heeft de
WRR wel oog voor de morele dimensies van organisaties. Laten organisaties (kerken!) en overheid samen de
schouders zetten onder het herstel van de morele
dimensie van onze samenleving.
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Signalementen

Ingezonden reacties

De redactie van DenkWijzer wil graag ruimte geven aan reacties op artikelen. Het gaat dan om korte (max. 250 woorden), ingezonden emails. De

Mark Bovens
De digitale republiek. Democratie en
rechtsstaat in de informatiemaatschappij
Amsterdam University Press, 2003,
160 p., ISBN 90 5356 640 6, e 24,50,
www.aup.nl/digitalerepubliek

Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Utrechtse School
voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, beschrijft in dit tweede boek in de serie ‘Studies over politieke vernieuwing’ de kansen
en risico’s van ICT en informatisering voor rechtsstaat en democratie (in deze serie verscheen eerder het boek van Willem
Witteveen, getiteld De denkbeeldige staat: voorstellen van democratische vernieuwing).
De informatisering heeft spectaculaire gevolgen voor de dagelijkse uitvoering van beleid. Het verstertk de rechtszekerheid en de
rechtsgelijkheid en biedt de nodige kansen voor politieke en juridische controle, mits informatierechten en transparantie hoekstenen van de digitale rechtsstaat worden. De digitale democratie
heeft volgens Bovens voorlopig meer weg van de Balkan dan van
het oude Athene. Bovens maak een nuchtere balans op en schetst
een agenda voor democratische en rechtsstatelijke vernieuwing.
`

Govert Buijs e.a.
Wat je zegt ben je zelf. Identiteit en
christelijke organisaties
ICS en GSEv, Boekencentrum en Vuurbaak,
2003, 176 p, ISBN 90 23912918, e 10,90

“Dit verhaal gaat over christelijke organisaties en niet over organisaties van christenen”. Hiermee geeft een van de auteurs de
kern aan van het boek Wat je zegt ben jezelf. Het daadwerkelijk
vormgeven van de identiteit van een organisatie is essentieel om
de samenleving te dienen. Of zoals een andere schrijver het formuleert: identiteit moet zuurdesem zijn, niet de slagroom. In
deze publicatie is naast bezinning rond vragen als ‘wat is identiteit’ en ‘hoe gingen christelijke organisaties in het verleden met
hun identiteit om’ ook volop ruimte voor de praktische toepassing. Zo zijn er tips voor organisatie- en personeelsbeleid en zelfs
voor de inrichting van gebouwen te vinden. Zowel de dienstverlenende sector als het bedrijfsleven komt in deze publicatie aan
bod. Het laatste hoofdstuk formuleert een fraaie agenda met vragen en opdrachten aan christelijke organisaties.
Dit boek is een gezamenlijk product van het studiecentrum ICS en
het Gereformeerd Sociaal Economisch verband en ook het
Instituut voor Cultuur Ethiek leverde een bijdrage. Een mooi voorbeeld van het voorop stellen van missie en niet de organisatie.

redactie houdt zich het recht voor reacties niet te plaatsen of in te korten.

Jan van Groos, raadslid Waalwijk
maandag 5 januari 2004
denkwijzer@christenunie.nl
opvoedingsondersteuning

Zo’n vijf jaar geleden werd ik in de politiek voor het eerst
geconfronteerd met de term opvoedingsondersteuning. Veel
fracties reageerden enthousiast op de ideeën over opvoedbureaus en -winkels, terwijl ik toch enkele bedenkingen had. Het
gaat immers om het gevraagd maar ook ongevraagd bijstaan
van ouders bij opvoedingsproblemen. Omdat dit flink kan
ingrijpen in de gezinssituatie, is het naar mijn mening erg
belangrijk om te weten vanuit welk gedachtegoed dit gebeurt.
Welke visie hebben de opvoedingsondersteuners? Past die bij
de identiteit van het gezin? Wanneer ouders zelf bij een
instantie aankloppen, dan is dit hun eigen verantwoordelijkheid. Maar het komt ook voor dat men meent zich met gezinnen te moeten bemoeien bij wat men normoverschrijdend
gedrag noemt. Maar over welke normen hebben we het dan?
Wettelijke, morele en/of sociale? Wie bepaalt wat normoverschrijdend gedrag is? Ook wordt van risicogroepen gesproken.
Welke criteria gelden hiervoor? Ten aanzien van scholen hebben we ‘gevochten’ voor het bijzonder onderwijs, omdat onderwijzen net als opvoeden nadrukkelijk gekoppeld is aan identiteit. Gelden dergelijke argumenten niet ten aanzien van
opvoedingsondersteuning? Marianne de Wolff gaat in haar
artikel hier helemaal niet op in. Een gemiste kans.
J.H. Visser (mailto:j.h.visser@filternet.nl
zondag 25 januari 2004
denkwijzer@christenunie.nl
opvoedingsondersteuning

Als projectleider in de Jeugdgezondheidszorg en moeder van
2 kleine kinderen, wil ik kort reageren op het artikel van
Marianne de Wolff. Ik deel haar analyse dat de huidige jeugdhulpverlening te versnipperd is. Er moet inderdaad niet
zomaar geld gestoken worden in uitbreiding van het aanbod.
Ik zou daarbij echter wel willen opmerken dat meer geld voor
samenwerking ook niet automatisch vruchten afwerpt. Er zijn
op dit moment al allerlei initiatieven om samenwerking te
realiseren. Het probleem zit hem vooral in de vrijblijvendheid
van deze samenwerking, waardoor het niet echt van de grond
komt. Dáár zou iets aan moeten gebeuren. Tot slot iets over het
kindgebonden budget. Persoonlijk zou ik heel graag een kindgebonden budget hebben om opvang te kunnen realiseren die
past bij mijn christelijke levensovertuiging. Het argument dat
van zo’n kindgebonden budget juist kwetsbare kinderen de
dupe worden heeft me niet kunnen overtuigen. Op een
gemiddeld kinderdagverblijf zijn weinig kinderen te vinden
die uit een achtergestelde of geïsoleerde omgeving komen.
Bovendien zou het best mogelijk zijn om te kijken of het geld
goed wordt besteed. Ik denk zelfs dat zo’n maatregel positief
zou kunnen uitwerken voor dergelijke groepen ouders: ze
kunnen daarmee opvang realiseren die past bij hun financiële
situatie. Wat mij betreft verwijst de ChristenUnie dit idee niet
naar de prullenmand, maar werken we dat juist verder uit!

WoordWijzer

Met de ogen van Jezus
“Er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater,
hetwelk in het Hebreeuws Bethesda genoemd wordt…”

Johannes 5: 1-9

Drs. T.W. van Bennekom, Hervormd predikant, werkzaam binnen het verpleeghuis “De Samaritaan” te Sommelsdijk.

Je zou niet zeggen dat er een feest in
Jeruzalem was, als je deze geschiedenis leest. In dit stukje van Jeruzalem
is een ziekenhuis. Het draagt de
prachtige naam Bethesda. Die naam
betekent: huis van barmhartigheid.
Wie door de poort van het ziekenhuis
naar binnen gaat, schrikt. De naam
van dit ziekenhuis komt niet overeen
met de werkelijkheid.
De Heere Jezus komt op bezoek. Hij
ziet hier vijf afdelingen. Deze afdelingen zijn om een vijver heen
gebouwd. De patiënten liggen er met
uitzicht op de vijver. Iedere patiënt
ligt met spanning te kijken naar het
water. Wanneer het water gaat golven zijn alle patiënten en hun helpers
één en al actie. De patiënt die dan het
eerst in de vijver komt, wordt gezond.
Wie heeft hier zijn naaste lief als zichzelf? Is er geen ongezonde rivaliteit?
De Heiland ontmoet een mens. Een
naam heeft hij niet. In de oorspronkelijke tekst wordt aangegeven dat het
‘een iemand-mens’ is. Het is een
meneer X. Maar de Heiland is met
barmhartigheid bewogen. In Zijn hart
is er plaats voor deze man, zoals voor
alle ellendigen! Hij straalt Gods
barmhartigheid uit.
Deze man ligt hier achtendertig jaar.
Zijn levensverhaal is voor mij aangrijpend en triest. Hij heeft geen mens.
Wie denkt nog aan hem? Jezus. De
Redder bij uitstek.
Ik ben nu drie maanden werkzaam
als predikant van het verpleeghuis
“De Samaritaan” te Sommelsdijk.
Ruim 25 jaar was ik gemeentepredikant. Eén jaar was ik legerpredikant.
Nu merk ik opnieuw hoe ik als

gewoon gemeentepredikant wat verder van de politiek afstond. Het verpleeghuis staat in de politieke
belangstelling. Rivaliteit kom ik ook
hier tegen.
Dit kom ik tegen: Elk verpleeghuis
ontvangt inkomsten naar rato van elk
bezet bed. En als een bezet onbezet
is? Dan wordt er gekort. Daarom is
het zaak om het lege bed weer zo
spoedig mogelijk bezet te krijgen.
Soms wordt er heftig gediscussieerd
door zorginstellingen over een aanstaande bewoner.
Immers elke bezet bed telt. Zijn de
onderliggende motieven om een
hulpbehoevende bewoner op te
nemen niet vooral van economische
aard? Wordt er echt wel gekeken naar
de soms zeer hulpbehoevende mens?
Het gaat er toch om deze in het
meest gunstige woonklimaat te
plaatsen?!
Het tweede dat ik me afvraag is dit:
De man die de Heere Jezus ontmoet
was meneer X. Dreigen de mensen
geen nummer te worden? De HEERE
God schiep de mens als een sociaal
wezen, niet als een nummer.
Bewoners vragen niet alleen verzorging, maar ook om geestelijke zorg in
de meest brede zin. Ik heb grote
waardering gekregen voor verzorgenden op hun afdeling die aandacht
willen geven aan de totale mens.
Vrijwilligers zetten zich in. Het probleem is dat steeds minder vrijwilligers zich melden. Hier zien we een
gevolg van de tweeverdienerschap.
De meeste ziekenverzorgenden zouden meer tijd willen geven aan de
totale zorg voor de mensen op hun

afdeling. De primaire zorg vraagt al
zo veel tijd. Mensen dreigen een
nummer te worden. Hier ligt een
taak voor de kerk en de politiek.
Een laatste vraag is de vraag naar
een stabiele politieke koers. Ons verpleeghuis staat er ruim 25 jaar. Er
liggen plannen voor nieuwbouw. Dit
ook gelet op de wet op de privacy.
Echter ons huis zal achtendertig
plaatsen moeten inleveren. Hoe dit
kan in een tijd van vergrijzing is mij
een raadsel? Er komt regionale spreiding van verpleegafdelingen in de
verzorgingshuizen in de omgeving.
Dat is voor bewoners van het verzorgingshuis enerzijds goed. Echter
wanneer bijvoorbeeld de dementie
toeneemt kan er niet die zorg geboden worden als in het verpleegtehuis. Het gaat een het geestelijk en
lichamelijk welzijn van de bewoner.
Miljoenen worden geïnvesteerd.
Worden ze op de juiste wijze geïnvesteerd? Komen ze ten goede van
de mens over wie Christus met
innerlijke barmhartigheid bewogen
is? Kijken we met de ogen van Jezus,
in navolging van Jezus.
Er liepen mensen in die tijd in
Bethesda. Ze liepen al pratend tussen
de patiënten, zonder echt te zien.
De blik op oneindig. Hoe kijken wij?
Echt kijken gaat dieper. Het raakt je
hart en je ziel. Je raakt innerlijk
bewogen. Deze vragen houden me
bezig. Het gaat om het heil van mensen in de breedste zin van het
woord. Opnieuw realiseer ik me hoe
belangrijk christelijke politiek is.
Kijken met de ogen van Jezus, ook
binnen de ChristenUnie.
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De EU als dienares van God
De Europese verkiezingen staan voor de deur. Een gebeurtenis die tot op heden vooral in stille desinteresse de revue passeerde. Hans Blokland, lijsttrekker van de ChristenUnie/SGP-

DenkWijzer is een publicatie van het
Wetenschappelijk Instituut (de mr. G. Groen
van Prinsterer stichting) en de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie.

fractie, begrijpt daar echter niets van: “dankzij Europa is de
lucht een stuk schoner, is het water een stuk schoner, en zijn
de auto’s een stuk schoner.” Hij reageert op zestien stellingen
over Europa, democratie en Europees beleid.

DenkWijzer wordt toegezonden aan alle
donateurs van het Wetenschappelijk
Instituut, aan alle bestuurders van de
ChristenUnie en aan losse abonnees.
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Europa enquête
Om ook onze lezers de gelegenheid te geven, hun mening te
geven hield de redactie van DenkWijzer in de eerste maan-
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den van dit jaar een enquête over Europa. In dit nummer de
resultaten!
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Uitbreiding zonder hervorming?
Opties voor de (Christen)Unie
Met het mislukken van de onderhandelingen over een
Europese Grondwet afgelopen december in Brussel achter
de rug en de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten uit
Midden- en Oost-Europa voor de deur, wordt de Europese
Unie (EU) opnieuw, maar dit keer wel heel hevig geconfronteerd met het probleem dat het onmogelijk lijkt de Unie uit
te breiden zonder haar (eerst) voldoende institutioneel te
hervormen. In dit artikel drie mogelijke oplossingen en
welke positie de ChristenUnie daarbij in zou kunnen
nemen.

14

Europa: vertrouwen in de toekomst?
De Europese Unie staat aan de vooravond van de grootste
uitbreiding sinds haar oprichting. Zeven voormalige leden
van het Warschau-pact, twee eilandrepublieken en een exJoegoslavische deelrepubliek treden op 1 mei toe tot de
Unie. De toetreding heeft voor de tien nieuwe lidstaten en
voor Europa als geheel enorme consequenties.

18

Dossier ‘Batterijenrichtlijn’ en het werk van een
eurofractiemedewerker
Wouter Boonzaaijer heeft als beleidsmedewerker bij de
eurofractie van de ChristenUnie-SGP de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid onder zijn
hoede. Wat doet deze rechterhand en ‘ghost writer’ van
Hans Blokland zoal?

26
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De euro: tussen stabiliteit en groei

Rabobank rekening nummer 1230 18250

uitbetaald. Wij gaan er schulden mee aan, maar spekken

De euro is ons geld. We betalen ermee en we worden erin
ook onze spaarrekeningen in die munt. We gaan met vakan-

DenkWijzer verwelkomt bijdragen van lezers.
Wilt u daarvoor eerst even contact met ons
opnemen?

tie in de landen buiten de eurozone omdat het er zo goedkoop is. Tegelijk foeteren we op de hoge prijzen thuis, want
daar heerst de euro over onze portemonnee. Speelt de euro
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met ons of hebben we nog enige zeggenschap over ons
geld?

ThemaInleiding

Europa uitgebreid
Door Erik van Dijk, eindredacteur

“In het besef dat Europa als werelddeel een bakermat van de beschaving is; dat
zijn inwoners, die zich sinds het begin der tijden hier golfsgewijs gevestigd hebben, geleidelijk de waarden hebben ontwikkeld die ten grondslag liggen aan het
humanisme: gelijkheid, vrijheid en eerbied voor de rede,
Geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, waarvan de waarden, die
immer deel hebben uitgemaakt van zijn erfgoed, de centrale rol van de mens en zijn onschendbare en
onvervreemdbare rechten, alsmede de eerbiediging van het recht, in de samenleving hebben verankerd, …”

Aldus luiden de eerste twee alinea’s van de preambule
van de Europese Grondwet (of eigenlijk: ‘het ontwerp-verdrag tot vaststelling van een GRONDWET VOOR EUROPA’)
die na anderhalf jaar vergaderen is opgesteld door de
Europese Conventie (u kunt alles hierover vinden op
www.grondweteuropa.nl).
De hele discussie over de verwijzing naar het christelijk erfgoed van Europa draait om de bovenstaande zinsneden.
Nu is het belangrijk om recht te doen aan de geschiedenis van Europa, die zozeer gestempeld is door het
christendom. U kunt het dan ook te mager vinden dat in
de tweede alinea ‘religieuze’ staat en niet ‘christelijke’ en
u kunt problemen hebben met ‘de centrale rol van de
mens’ (waar is God gebleven?!), maar dat deze zin volstrekt geen recht doet aan de geschiedenis van Europa –
wat in de discussies hierover regelmatig wordt beweerd –
vind ik te ver gaan.
De eerste alinea van de preambule vind ik zorgelijker. In
die passage lees ik toch, dat het humanisme als dé
levensbeschouwing van Europa wordt opgevoerd en dan
niet zozeer als dé lijn vanuit het verleden, maar als dé
inzet voor de toekomst. Hoewel het humanisme in Europa
overduidelijk christelijk geïnspireerd is, doet deze formulering Europa toch sterk tekort. Het christelijk geloof heeft
een enorm stempel op de waarden van Europa gedrukt,
doet dat nog steeds en zou dat moeten blijven doen.
Gelijkheid is immers pas volledig en volwaardig als het
gelijkheid voor God betreft. En vrijheid is immers pas
bevrijdend als het een vrijheid is om God te dienen?!
Wat ín de Grondwet zelf staat, lijkt mij echter toch
belangrijker dan wat in de preambule staat. De
‘Grondwet voor Europa’ is een samenvoeging, herformulering en herijking van alle bestaande Europese verdragen, maar voegt ook veel nieuwe elementen toe.
Dit is hét document voor de toekomst van Europa.
Europa, best belangrijk.

Deel I is het "hart" van de ontwerp-Grondwet. Vrijwel alle
59 artikelen daarvan zijn nieuw, of betekenen grote wijzigingen ten opzichte van bestaande verdragen. Artikel 2
luidt: “De waarden waarop de Unie berust,zijn eerbied
voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, de
rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden
behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in
een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme,
non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid,
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.”
Kunnen christenen zich wel in deze waarden vinden? Dat
lijkt mij een belangrijkere vraag dan die naar de preambule! Europa, best waardenvol …
De Grondwet gaat over heel veel meer dan geschiedenis,
wortels en waarden. In dit uitgebreide nummer van
DenkWijzer hopen we u veel inzicht te geven in waar het
allemaal om draait en wat wij daarvan moeten vinden.
Europa, best ingewikkeld … maar ook best boeiend!
Als u dit leest is Europa nog maar drie weken verwijderd
van de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten. Europa,
best uitgebreid.
Veel leesgenoegen toegewenst.

Oproepjes en Aankondigingen
• in dit nummer staan weer ingezonden reacties. Reageer
ook op artikelen door een e-mail te sturen naar de redactie:
denkwijzer@christenunie.nl
• op donderdag 22 april a.s. organiseert het wetenschappelijk
instituut van de ChristenUnie (WI) weer haar jaarlijkse
Groen van Prinsterer-lezing. In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni leek ons de Europese
Grondwet een toepasselijk onderwerp. Dr. J.W. Sap, universitair
hoofddocent Europees recht aan de Vrije Universiteit
zal de lezing hierover verzorgen. De lezing vindt plaats in
stadskasteel Oudaen in Utrecht. Van harte welkom!
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De EU als dienares van God
Door Hans Valkenburg

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Een gebeurtenis die tot op heden vooral in stille desinteresse de revue
passeerde. Hans Blokland, lijsttrekker van de ChristenUnie/SGP-fractie, begrijpt daar echter niets van: “dankzij Europa
is de lucht een stuk schoner, is het water een stuk schoner, en zijn de auto’s een stuk schoner.” Hij reageert op zestien
stellingen over Europa, democratie en Europees beleid. “Ten aanzien van de kerntaken van de EU moet de wet van God
voorrang krijgen op de nationale soevereiniteit.”

Kijkend naar de geschiedenis kan je stellen dat de vorming
van de EU het beste is wat ons in eeuwen overkomen is.
“Ja. Neem alleen al de laatste eeuw met twee wereldoorlogen en miljoenen slachtoffers. De Sovjet-Unie passeerde de revue, met vele slachtoffers in Rusland en OostEuropa. We hebben dictaturen gehad in Duitsland, Italië,
Portugal, Spanje en Griekenland. Maar inmiddels zijn al
die regimes verdwenen, is er vrede, welvaart en veiligheid. We discussiëren soms misschien op het scherpst
van de snede, maar we schieten elkaar niet meer dood!
De vorming van de EU is een heel grote verandering ten
goede. Bovendien is die vrede en welvaart er mede de
oorzaak van geweest dat het IJzeren Gordijn in 1991 viel.”
De EU is overheid, zij is dienares van God.
“Dat is altijd een discussiepunt geweest. Maar als de lidstaten overheidsgezag overdragen aan de EU, dan ontlenen de Europese instellingen daaraan hun karakter en
gezag, en zijn zij derhalve Gods dienares, de burger ten
goede. Zo dienen de instellingen zich dus ook te gedragen. Er is natuurlijk een groot verschil tussen Europa en
de Nederlandse overheid. Je hebt er bijvoorbeeld geen
regering en geen Tweede Kamer met regeringspartijen
en oppositiepartijen. De EU is een organisatie van een
geheel eigen soort, met een Europese Commissie, een
Raad en een Europees Parlement, die gezamenlijk met de
nationale regeringen van de lidstaten op unieke wijze de
macht vormen. Die eigenzinnigheid heeft ervoor gezorgd
dat de EU in christelijke kringen niet altijd als een regering werd gezien, maar dat is zij wel degelijk. Net als de
gemeente, de provincie en de waterschappen overigens.”
De EU is binnenkort af. Het is slechts een kwestie van het
verder afstemmen van onderlinge wetgeving en regeren.
“Dat zouden we misschien wel willen, maar Roemenië,
Bulgarije, Turkije, Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië,
Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en
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Macedonië voeren allemaal gesprekken met de EU over
eventuele toetreding. De één in een wat verder gevorderd stadium dan de ander. Daarnaast zitten landen als
Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein in de
wachtrij voor eventuele toetreding. Deze landen weten
nog niet of ze willen toetreden, maar werken al wel zeer
nauw samen met de EU. Zo neemt een land als
Noorwegen rücksichtslos alle EU-wetgeving over, voor
het geval dat het land toch nog toetreedt. Dan heb je
nog een land als Marokko, dat eventueel in de EU-trein
wil stappen. En, niet te vergeten, er is een lobby in
Europa die vindt dat Israël tot de EU moet toetreden.
Met andere woorden, de grenzen van de unie zijn dynamisch.
“Het democratisch deficit van de EU wordt door
de nationale parlementariërs zelf gecreëerd”

Maar ik vind dat men terughoudend moet zijn met het
uitbreiden van de EU. Het karakter en de identiteit van
Europa moet niet te gemakkelijk aangetast worden door
het toelaten van grote landen, waarvan we niet zeker
weten of ze klaar zijn voor de EU. Sterker nog, waarvan
we niet zeker zijn of ze wel tot de EU behoren. Dat geldt
zowel voor een land als Roemenië, dat minstens tien jaar
achter loopt op Hongarije, als voor Turkije, dat een
geheel andere cultuur heeft en gewoonweg niet tot
Europa behoort. Ik heb veel respect voor de huidige premier van Turkije, en wil best met een open vizier naar
toetredingskandidaat Turkije kijken, zoals Anker en
Luitwieler dat in de WI-publicatie ‘Richting Europa’ stellen, maar ik kan niet anders dan concluderen dat Turkije
zichzelf niet meer zal zijn als het land tot de EU toe zou
treden. Daarom is het jammer dat in een ver verleden
om geopolitieke redenen toezeggingen zijn gedaan aan
Turkije. Ik zou opteren voor goede associatieakkoorden

ThemaInterview

met het land en het daarbij laten. Resumerend: er moet
een duidelijke gezamenlijke basis zijn wil men toe kunnen treden tot de EU, én de EU moet er klaar voor zijn.
Laten we dus eerst de toetreding van de tien nieuwe landen op 1 mei dit jaar maar eens verwerken.
Als natuurlijke grens voor de EU heeft EU-commissaris
Bolkestein wel eens de grens van het schisma uit 1054
tussen de Oosterse kerk en de Westerse kerk genoemd. Ik
voel daar wel voor. Er zit immers een duidelijk verschil
tussen de westerse Latijnse cultuur en de oosterse
Orthodoxe cultuur. Wordt de eerste gekenmerkt door individualiteit, persoonlijk geloof en persoonlijke verantwoordelijkheid, de tweede blinkt uit in collectiviteit, hiërarchie
en volgzaamheid. Er zitten echter wel haken en ogen aan
die schismagrens. Ze loopt immers dwars door landen als
Roemenië en Bosnië, die toe willen treden.”
De EU is een ondemocratisch zwart gat. Om dat op te lossen zou er eigenlijk één EU-regering moeten komen die
gecontroleerd wordt door één parlement.
“Eén van de grote misverstanden is dat het democratisch
deficit van de EU op te lossen is met een Europese regering en dito parlement. Het ‘zwarte gat’ wordt immers
vooral veroorzaakt op die terreinen waar het Europees
Parlement (EP) én de nationale parlementen niets te zeggen hebben. Je zou dus geholpen zijn als in alle gevallen
ofwel het EP ofwel de nationale parlementen hun democratische controle zouden kunnen uitoefenen. Daarnaast
is er het probleem dat de nationale parlementen qua
wetgeving achterlopen op de tandem van het EP en de
Raad, en dat de nationale parlementariërs zich derhalve

maar niet bezighouden met hetgeen in het EP en in de
Raad passeert. Dat moeten ze wel doen. Ze moeten hun
ministers degelijk controleren. Zouden ze dat doen dan
zou er geen sprake meer zijn van een democratisch deficit. Landbouw is daar een voorbeeld van. We hebben de
landbouwministers de gelegenheid gegeven om tezamen hun eigen EU-koninkrijkje te bouwen. Niemand had
er meer grip op. Dat mag en hoeft niet te gebeuren! De
nationale parlementen zouden zich moeten realiseren
dat 70 procent van de wetgeving in Brussel gemaakt
wordt. Derhalve zouden ze redelijkerwijs een zelfde percentage van hun tijd daarin moeten steken! Dus, agenda’s opvragen, informatie inwinnen en vragen stellen
aan de hun bewindslieden. Nu is dat nog steeds van een
belabberd niveau. Ik ben een keer bij een voorbereiding
van de milieuraad geweest en dat was één grote vertoning van onwetendheid. Er waren vier leden van de
milieucommissie aanwezig, die een paar oppervlakkige
vragen stelden aan milieuminister Pronk. Door gebrek
aan dossierkennis werd vervolgens niet doorgevraagd op
de gegeven antwoorden. Erg frustrerend voor beide partijen: de minister kreeg geen serieuze adviezen, en de parlementariërs werden bij gebrek aan kennis met een kluitje
in het riet gestuurd. Ofwel, het democratisch deficit wordt
door de nationale parlementariërs zelf gecreëerd.
Het kan ook anders. Er zijn landen die de EU op zijn
waarde schatten en serieuze afgevaardigden sturen naar
de nationale commissies die over Europa gaan.
Zou je willen overgaan tot een volledige Europese regering, besef dan dat de overheid nog verder van de burger
af zal staan dan nu het geval is. Bovendien zou de natio-

5
april 2004 - DenkWijzer

Rh
T
u eb m
r i ae Iknstnear av m
iew

nale minister dan in theorie en praktijk niet meer verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Dat is niet
goed. In navolging van Bolkestein zeg ik dat Europa zich
met haar kerntaken bezig moet houden: de grensoverschrijdende issues. De EU moet zich niet bezig houden
met zaken die er op Europees niveau niet toe doen, zoals
bijvoorbeeld cultuur. Leuk dat er mensen op Europees
niveau vergaderen over dit soort zaken, maar het heeft
geen enkele zin. Het verandert namelijk niets aan het
gevoerde beleid in de lidstaten. Wat wel belangrijk is, is

In het midden: Hans Blokland in een vergaderzaal in Brussel met op
de achtergrond de hokjes van de tolken. Rechts van hem Rijk van Dam.

dat er kwalitatief hoogstaande Europese wetgeving
wordt gemaakt op het gebied van de interne markt, economisch zaken, financiën, industrie, transport, asielbeleid en milieu. Nu komt het in het EP nogal eens voor dat
belangrijke issues die de kerntaken van de EU betreffen,
moeten wijken voor dossiers die goed in het gehoor liggen. Erg frustrerend.”
De toetreding van tien nieuwe landen zal de politieke
kleur in de EU doen veranderen.
“Nee. Er zullen vooral veel sociaal-democraten en
christen-democraten toetreden, en die vormen nu ook de
grote fracties. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we
een christelijke fractie met gelijkgezinden uit andere
landen van Europa zouden kunnen vormen, maar dat is
zeer onwaarschijnlijk. We zijn daarvoor te klein. Ook na
toetreding van de tien landen. Wel zouden we met
gelijkgezinden eventueel een subgroep kunnen gaan
vormen binnen onze huidige groep: Europa van
Democratieën in Diversiteit (EDD), waarbinnen we qua
spreektijd en rapporteurschap alle ruimte krijgen. Maar
het is anderzijds ook niet uit te sluiten dat de
ChristenUnie/SGP-fractie genoodzaakt is om zich bij de
christen-democraten aan te sluiten. Een en ander hangt
af van het voortbestaan van de EDD.”
De nationale soevereiniteit van de lidstaten van de EU moet
wijken voor publieke gerechtigheid op Europees niveau.
“Dat zou ik niet zomaar in abstracto onderschrijven,
maar neem ik bijvoorbeeld de drugsproblematiek in
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Nederland, dan vind ik dat Nederland de EU-wetgeving
op dat gebied moet omarmen en de coffeeshops moet
sluiten. De huidige gang van zaken is werkelijk te gek
voor woorden. Dan is de publieke gerechtigheid voor mij
dus belangrijker dan de nationale soevereiniteit. Ten aanzien van de kerntaken van de EU moet de wet van God wat mij betreft een betere definitie van publieke gerechtigheid - voorrang krijgen op de nationale soevereiniteit.”
De EU moet een rol gaan spelen in de wereldpolitiek.
“Het zou heel mooi zijn als de 25 EU-landen dezelfde
opvattingen zouden hebben op het terrein van veiligheid en buitenlands beleid, maar dat is niet het geval. En
deze zaken kan je binnen de EU niet met meerderheid
van stemmen afdwingen, omdat ze het wezen raken van
een natiestaat. Je kunt hier lang over discussiëren, maar
de politieke wil ontbreekt gewoon. Bovendien, als de EU
een politieke speler op mondiaal niveau zou willen worden, dan zouden de lidstaten veel meer moeten investeren in hun defensiemacht. Ook die politieke wil ontbreekt. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland: wij komen
budgettair onze NAVO-verplichtingen niet eens na! De
EU is een militaire kruimel vergeleken bij Amerika.
Daarom trekt Amerika zich ook zo weinig aan van
Europa. Wil Europa dus een machtsbalans creëren ten
opzichte van Amerika dan moeten landen als Engeland,
Frankrijk en Duitsland maar eens binnen NAVO-verband
beginnen met het optuigen van hun militaire slagkracht,
zodanig dat ze hun eigen tuintje schoon kunnen houden. En ik noem nadrukkelijk de NAVO, anders wordt het
een macht tégen Amerika en dat is onwenselijk. Juist
binnen die verdragsorganisatie kun je elkaar op zaken
aanspreken.”
Nederland moet niet zeuren als het gaat om het stabiliteitspact. Wees blij dat Frankrijk en Duitsland hun economie met wat investeringen aanslingeren.
“Het stabiliteitspact is een pact, een verdrag! Duitsland
en Frankrijk moeten niet zeuren.
Je zou het pact kunnen aanpassen als dat gewenst is,
maar als aanpassen betekent soepeler maken, dan ben
ik er geen voorstander van. Als aanpassen daarentegen
betekent dat je in een hoogconjunctuur meer gaat
bezuinigen en in een laagconjunctuur meer gaat
investeren, met andere woorden dat je een anticyclisch
beleid wil gaan voeren, dan kan dat.”
De recente bomaanslagen in Madrid hebben de EU wakker
geschud. Het heeft een perspectief-wisseling veroorzaakt,
wat ertoe zal leiden dat men zich genoodzaakt ziet om tot
een gezamenlijk veiligheids- en buitenlandsbeleid te
komen, en wat procedures als de totstandkoming van de
Europese grondwet in een stroomversnelling zal brengen.
“Ik denk dat Europa juist niet wakker is geworden van de
aanslagen. Wat was de bedoeling van de bomaanslagen?

ThemaInterview

Angst aanjagen enerzijds en het straffen van de Spaanse
regering anderzijds. De kiezer heeft dat beloond. Men
heeft toegegeven aan terrorisme, en als je terrorisme
beloont lok je meer terrorisme uit. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft in ieder geval een les geleerd:
hun aanslagen hadden veel grootschaliger gemoeten.
Dat is natuurlijk de verkeerde les. Het effect is nu dat we
als EU-lidstaten niet gaan samenwerken, maar dat ieder
zijn eigen plan trekt. Onder het motto ‘help, wanneer
ben ik aan de beurt’ is men aan het toegeven. Kijk maar
naar de reactie van Wouter Bos van de PvdA, die roept
om het terughalen van de Nederlandse militairen.
Teleurstellend. Natuurlijk is Europa geschrokken en gaat
men nu over het veiligheidsbeleid praten. Maar dat
duurt niet lang, vrees ik. Net als na 9-11. Men wilde er
toen alles aan doen. Dat duurde echter maar twee
maanden. Er liggen nog steeds bakken met wetgeving
op het gebied van veiligheid uit die periode te wachten,
die worden echter maar niet in behandeling genomen.
Dit neemt niet weg dat terrorismebestrijding op
Europees niveau van eminent belang is, wat mij betreft.
En er is veel te doen op dat gebied. We hebben ons rondom de zaak Dutroux wel eens verbaasd over de slechte
samenwerking tussen de politiekorpsen in België, maar
dat geldt evengoed in ons land, weten we inmiddels, en
het geldt helemaal op Europees niveau. We moeten
daarom meer van elkaar leren en intensiever gaan
samenwerken. Kennis uitwisselen. Een Europees
Openbaar Ministerie is daarvoor niet nodig, die hebben
de landen zelf en dat behoort zo te blijven.
En wat betreft de Europese grondwet, er werd in het
geheim al langer onderhandeld met Spanje om tot een
oplossing te komen. Dat is nu echt niet ineens anders.”
Poolse arbeiders worden terecht zoveel mogelijk geweerd
aan de West Europese grenzen.
“Nee. Opnieuw gaat het hier om afspraken, en afspraak
is afspraak. We hebben met elkaar besloten dat er vrij
verkeer van mensen is in de EU, en dat moet er dus zijn.
Met het dichtgooien van de grenzen geef je de toetredende landen het signaal af dat je ze niet serieus neemt,
dat je ze niet vertrouwt. Bovendien jaag je de OostEuropeanen die willen werken in onze landen, en dat
willen ze, de illegaliteit in. Zo frustreer je de arbeidsmarkt nog meer dan bij een open toelatingsbeleid, waarbij men bang is dat de Polen onze banen komen inpikken. Een illegale gastarbeider stelt immers minder eisen
dan een legale en vormt zo een nog grotere bedreiging
voor de thuismarkt.”
De eurofractie streeft naar een rechtvaardige EU, derhalve
zullen handelsbarrières geslecht moeten worden. Ook als
dit ten koste gaat van de Nederlandse boeren.
“Tja, de vraag is eerder in welk tempo breek je die barrières af. Het moet wel beheersbaar zijn. Als je rechtvaardig

wil zijn, moet je ook rechtvaardig zijn naar je eigen boeren toe, die te goeder trouw jouw richtlijnen al die jaren
opgevolgd hebben. Je moet niet, zoals de PvdA dat wil,
het roer radicaal omgooien. Dan maak je jouw eigen
mensen kapot. Niettemin blijft overeind dat de belemmeringen voor de import van landbouwproducten uit
ontwikkelingslanden dienen te verdwijnen.”
Uit een enquête van het WI blijkt dat de meerderheid van
de achterban asielbeleid op Europees niveau wil. De eurofractie gaat daar onverkort voor.
“Ja. Lees ons programma, daar staat het al sinds 1999 in.”
Het feit dat de SGP en de ChristenUnie beiden met een
eigen publicatie over Europa komen, geeft al aan dat de
partijen eigenlijk geen eenheid vormen. Beide partijen
hebben een andere basishouding in deze kwestie.
“Nee. Ik vind het gezond dat men in eigen kring een
bezinning op dit onderwerp houdt, en kom vervolgens
tot de conclusie dat de publicaties op grote lijnen met
elkaar sporen. We werken al twintig jaar samen zonder
spanningen op enig beleidsterrein.”
Zelfs op het ChristenUnie-congres weet meer dan één-derde
niet wat ze van de eurofractie moeten vinden of volgen ze
het gewoon niet zo. De fractie is een gesloten bolwerk.
“Aan de uitnodigingen die we van de kiesverenigingen
ontvangen zal het niet liggen. We zijn volop in het land
aanwezig om over de EU te praten. Misschien heeft het
met de fusie te maken. Daar is zoveel tijd in gaan zitten,
dat men het politieke handwerk mogelijk wat vergeten
is. Anderzijds heeft het ook te maken met de prioriteiten
in de media. Men heeft nauwelijks tijd en ruimte voor
‘Brussel’. En dat is jammer, want dankzij Europa is de
lucht een stuk schoner, is het water een stuk schoner, zijn
de auto’s een stuk schoner, is de benzine een stuk schoner, zijn er strenge eisen gesteld aan afvalverbrandingsinstallaties, kunnen we in heel Europa gratis pinnen, ga
zo maar door. Tijd voor een Brussel Vandaag naast Den
Haag Vandaag dus.”
Met voorkeurstemmen wordt een vrouw namens de
ChristenUnie/SGP het EP ingestemd. De samenwerking
met de SGP is dan verleden tijd.
“Ja. We hebben een kieswet in Nederland, en een dergelijke voorkeursactie zou betekenen dat zij erin komt.
Daar heb ik niets over te zeggen, dan moet je bij het
bestuur zijn. De SGP zal de samenwerking in ieder geval
stopzetten.”
De ChristenUnie/SGP-fractie mag blij zijn als ze twee
zetels haalt.
“Ja, maar dan moet wel de hele achterban gaan stemmen.”
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Europa enquête
Door Erik van Dijk

Op 10 juni aanstaande kunt u uw stem uitbrengen op één Nederlander door wie u zich in de komende jaren het
liefst in het Europees Parlement wilt laten vertegenwoordigen. Ooit was er ook sprake van, dat gelijktijdig ook een
referendum gehouden zou worden over de Grondwet voor Europa. Dat is echter door de mislukking van de onderhandelingen in december 2003 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Toch blijven dit maar hele beperkte mogelijkheden
om uw mening te geven. Om ook úw mening in DenkWijzer een plek te geven, heeft de redactie een enquête gehouden.
In dit artikel de resultaten!
De enquête is op 24 januari 2004 op het UnieCongres uitgedeeld. In de weken daarna kon deze ook op de website
van het WI ingevuld worden. Voor de online enquête is
reclame gemaakt in DenkWijzer, HandSchrift en de digitale nieuwsbrief van het WI. Op het UnieCongres zijn 149
enquêtes ingeleverd en via de website zijn er 52 ingevuld,
waardoor het totaal staat op 201 enquêtes. Dank!
Van de geënquêteerden zijn 180 mensen lid van de
ChristenUnie, vier alleen maar donateur van het WI en
zes alleen maar lid van PerspectieF. Elf personen vulden
bij deze eerste vraag niks in.
In totaal vulden 72 donateurs van het WI, 26 leden van
PerspectieF, 24 leden van de Bestuurdersvereniging (raadsleden e.d.) en 87 bestuursleden van lokale verenigingen
de enquête in (er waren meerdere antwoorden mogelijk;
een bestuurslid van een kiesvereniging kan immers
bijvoorbeeld ook tegelijk donateur van het WI zijn).
53% van de ingevulde enquêtes op het UnieCongres was
van bestuursleden van de lokale verenigingen.
N.B.: Als percentages bij elkaar opgeteld niet precies 100%
zijn, komt dat door afronding naar hele getallen en/of
doordat bij enkele enquêtes deze vraag blanco was gelaten
(meestal niet meer dan één of twee exemplaren).

Ik heb gelezen
(meerdere antwoorden mogelijk):

Euro
De eerste inhoudelijke vraag was of men al gewend is aan de
euro. 10% antwoordde ‘nog lang niet’, 49% ‘bijna’ en 41% ‘helemaal’. Wel aardig om te zien dat van de jongeren (of om precies te zijn: leden van PerspectieF) 77% aangeeft al helemaal
aan de euro gewend te zijn. Ook de internet-enquêtes zitten
met 53% voor ‘helemaal’ ruim boven het gemiddelde.
Is de euro goed voor de Nederlandse economie? Dat was de
volgende vraag. 46% denkt van wel, 29% denkt van niet en
21% heeft geen idee. Ook hier weer een verschil tussen enerzijds de congresgangers en anderzijds de internetters en de
jongeren. Bij de jongeren denkt 58% dat de euro goed is voor
de nationale economie.

Leesvoer
In de tabel hieronder kunt u zien wat de respondenten hebben
gelezen alvorens hun mening over Europa te bepalen. Het valt
op dat slechts 52% van de bestuursleden die op het congres
aanwezig waren het verkiezingsmanifest had gelezen (terwijl
dit toch het congres was waar zij moesten besluiten over dat
verkiezingsmanifest!). Dieper in de cijfers duikend ontdekten
we zelfs dat 14% van deze bestuursleden alleen maar artikelen
in HandSchrift gelezen en verder niets… Ook interessant is, dat
juist de internetters het meest krantenartikelen en boeken
lezen. Komt dit omdat dit de relatief hoger opgeleiden zijn?

TOTAAL

UnieCongres
24 januari 2004

Bestuursleden verenigingen op congres

Internet
februari/ maart 2004

Totaal
donateurs WI

verkiezingsmanifest
van ChristenUnie-SGP voor
de Europese verkiezingen

50%

54%

52%

37%

51%

artikelen in HandSchrift
over de kandidaat-lijsttrekkers

72%

79%

77%

52%

75%

het boek Richting Europa
(WI-publicatie december 2002)

18%

15%

8%

27%

38%

andere boeken over Europa

19%

15%

10%

33%

25%

het ontwerp-verdrag voor de
Europese Unie (‘Europese Grondwet’)

16%

11%

6%

31%

19%

veel artikelen in kranten
over Europa (ik volg de berichtgeving over Europese Unie goed)

55%

49%

43%

71%

63%
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ThemaEnquête

Eurofractie
We vroegen naar de tevredenheid met het functioneren
van de eurofractie (de fractie van ChristenUnie en SGP
in het Europees Parlement). Van alle respondenten is
precies de helft plus één tevreden. Dat 35% aangeeft het
niet te weten en/of het niet zo te volgen, zegt wellicht
iets over de zichtbaarheid van de eurofractie. In de tabel
kunt u zien dat er nogal wat verschillen zitten in de percentages voor de verschillende groepen geënquêteerden.
Wonderlijk dat de lokale bestuursleden zo hoog scoren
op ‘weet niet / volg het niet zo’ ...

Ik ben tevreden
over het functioneren
van de eurofractie

ja

nee

weet niet/
volg het
niet zo

Een andere vraag waarvan we het nu eens belangrijk vonden om te horen wat ánderen ervan vinden, is die naar de
samenwerking met de SGP in het Europees Parlement. De
tabel maakt duidelijk, dat de steun groot is, vooral onder
‘het kader’ van de ChristenUnie.

TOTAAL

51%

14%

35%

Vindt u het goed,
dat we op Europees niveau
met de SGP samenwerken?

UnieCongres 24-01-2004

52%

11%

36%

TOTAAL

89%

10%

Bestuursleden op congres

53%

5%

41%

UnieCongres 24-01-2004

93%

6%

Internet februari/maart 2004

46%

21%

33%

Internetters

79%

21%

31%

39%

31%

Totaal jongeren

77%

23%

Totaal donateurs WI

49%

21%

31%

Totaal donateurs WI

93%

7%

Totaal bestuursleden verenigingen

55%

6%

38%

Totaal bestuursleden verenigingen

94%

3%

Totaal jongeren

ja

nee

Lijsttrekker
Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn, dat het bestuur
van de ChristenUnie niet één, maar twee kandidaten had
voorgedragen voor het lijsttrekkerschap voor de Europese
verkiezingen: Peter van Dalen en Hans Blokland. Op het
UnieCongres van 24 januari werd daar door het congres
zelfs nog een derde kandidaat aan toegevoegd: Rijk van
Dam. Wat vonden de geënquêteerden hiervan? Nu is het

Ik vond de voordracht van de
twee kandidaten goed

vooral interessant om te kijken in de kolom van de congresgangers of - nog specifieker - in de kolom van de bestuursleden op het congres, want dat zijn de mensen die mogen
stemmen. Overigens is ook de kolom ‘internetters’ bij alle
vier de antwoordmogelijkheden nogal afwijkend van de
rest. In z’n algemeenheid is er weinig steun voor het rechtstreeks laten kiezen door leden.

TOTAAL

UnieCongres

Bestuursleden
op congres

Internetters

Totaal
jongeren

Totaal
donateurs WI

Totaal
bestuursleden
verenigingen

ja

32%

35%

30%

25%

31%

31%

28%

nee, het bestuur had een keus
moeten maken

29%

27%

29%

35%

19%

24%

31%

nee, de kiesverenigingen hadden uit
meer kandidaten moeten kunnen kiezen

32%

34%

37%

29%

39%

40%

37%

6%

3%

3%

12%

8%

6%

3%

nee, de individuele leden hadden
moeten kunnen kiezen
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Grondwet
Hoewel het nog niet bekend is wanneer het referendum over de Europese Grondwet gehouden gaat worden, stelden we toch de vraag wat men van plan is te
gaan stemmen als het zover is.
Slechts een kleine 6% is van plan onvoorwaardelijk
vóór de Grondwet te gaan stemmen. 24% zal alleen
vóór stemmen als er een verwijzing naar het christendom in staat. Deze voorwaarde leeft het sterkst bij
bestuursleden van kiesverenigingen (26%) en het
minst bij jongeren (12%). Nog eens 26% heeft nog meer
of andere voorwaarden voordat ze het vakje ‘ja’ aan
zullen kruisen.
21% van alle respondenten is sowieso tegen deze
Grondwet voor Europa (binnen deze groep zijn grote
verschillen: de internetters springen hier met 33%
opvallend boven uit, terwijl van de bestuursleden
slechts 13% zegt tegen te zullen stemmen).
Een even grote groep als de tegenstemmers (ook 21%)
weet nog niet wat te stemmen (waarbij de lokale
bestuursleden met 26% het hoogst scoren en donateurs en internetters met 14% het laagst).
We vroegen ook naar de inhoud van de voorstellen
voor de Europese Grondwet. Er is een meerderheid
voor de voorstellen voor beperking van het stemmenaantal van grote lidstaten en voor het handvest van
grondrechten. Ook veel steun krijgen de voorstellen
voor een sterkere positie voor het Europees Parlement
(48% van het totaal en maar liefst 65% van de internetters en 73% van de jongeren) en het handhaven van
één Europese Commissaris per lidstaat. De minste
steun is er voor een Europees leger apart van de NAVO
(14%), maar ook een vaste voorzitter voor de EU (in
plaats van een elk half jaar roulerend voorzitterschap)
en een EU-minister van Buitenlandse Zaken krijgen
geen warm onthaal.
Een sterkere positie van het Europees Parlement wordt
door alle groepen het belangrijkste onderwerp gevonden, maar ook de beperking van het stemmenaantal
van grote lidstaten en de verwijzing naar de christe-

Ik ben in de afgelopen tien jaar
in mijn mening over Europa

TOTAAL

negatiever/kritischer geworden

34%

30%

positiever geworden

27%

net zo negatief/kritisch gebleven
net zo positief gebleven
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lijke wortels van Europa worden belangrijk geacht (dat
laatste vooral door congresbezoekers en donateurs).
Hoewel meer dan 40% het eens is met het handhaven
van één Commissaris per lidstaat, wil men hier geen
breekpunt van maken: slechts 17% vindt dit onderwerp
belangrijk.

Beleidsterreinen
Welke onderwerpen vindt u belangrijk in de Europese
politiek? Deze vraag leverde een redelijk duidelijke top
vijf op. In volgorde van belangrijkheid: mensenrechten,
ethische thema’s, milieu, immigratie-/asielbeleid en
economie. Landbouw volgt op enige afstand. De jongeren plaatsten immigratie-/ asielbeleid duidelijk hoger
in de top vijf. De 201 geënquêteerden vonden sociaal
beleid en buitenlands beleid het minst belangrijk.
In de enquête vroegen we ook op welke van de volgende zes beleidsterreinen er (nog) meer bevoegdheden
naar Europa mogen: milieu, landbouw, buitenlands
beleid, asiel, sociale zaken en/of economie en financiën.
Op een overtuigende eerste plaats kwam asiel (meer
dan de helft koos alleen of onder meer voor dit terrein).
Op ruime afstand gevolgd door milieu (zo’n 40%).
Vervolgens op grote afstand gevolgd door buitenlands
beleid en landbouw (beiden ruim 20%). Slechts weinig
respondenten willen meer bevoegdheden naar Europa
op gebied van economie/financiën of sociale zaken
(voor het laatste terrein koos slechts 9%).

Mening
In hun mening over Europa blijkt een grote meerderheid (58%) van de ondervraagden in de afgelopen tien
jaar net zo negatief en/of kritisch over Europa te zijn
gebleven (24%) of zelfs negatiever/kritischer te zijn
geworden (34%). Hoewel er onderlinge verschillen zijn,
zitten alle categorieën respondenten boven de 50%.
Het is opvallend dat juist bij de internetters het percentage het hoogste ligt: 67%. Als we alleen kijken naar
‘negatiever/kritischer geworden’ dan staan de internetters en jongeren bovenaan.

UnieCongres Internet februari/
24-01-2004
maart 2004

Totaal
jongeren

Totaal
donateurs WI

Totaal
bestuursleden
verenigingen

48%

39%

29%

35%

30%

21%

31%

31%

23%

24%

26%

19%

15%

28%

29%

10%

10%

12%

12%

8%

9%

ThemaEnquête

We vroegen in de enquête vervolgens ook hoe men de
standpunten over Europa van de ChristenUnie
waardeert. 42% van alle ondervraagden, 47% van de congresganger en maar liefst 52% van de bestuursleden van
de lokale verenigingen vindt dat de ChristenUnie best
wat sceptischer mag zijn over Europa. De donateurs van
het WI, de via internet geënquêteerden en de jongeren
zaten daar met respectievelijk 32%, 27% en slechts 19%
duidelijk onder.
28% van het totaal en slechts 21% van de bestuursleden
vindt dat de ChristenUnie best wat positiever mag zijn.
Omdat bij het congres deze vraag door bijna een kwart

Uitbreiding
Tot slot stelden we twee vragen over de uitbreiding van
de Europese Unie. De eerste ging over de komende uitbreiding met tien landen. De tweede over een eventuele
toetreding van Turkije. Hieronder de resultaten.

Ik zie de komende uitbreiding
van de EU met tien landen met
vertrouwen tegemoet

ja

TOTAAL

34%

38%

24%

UnieCongres 24-01-2004

30%

41%

26%

Internet februari/maart 2004

46%

31%

21%

Totaal jongeren

39%

27%

35%

Totaal donateurs WI

42%

32%

22%

Turkije mag ook bij de EU

nee, ik maak
me (grote) zorgen

oningevuld werd gelaten en wij ons afvroegen wat dat
betekent (neutraal of weet niet?), hebben wij alleen bij
de internet-enquête ook de opties ‘de ChristenUnie doet
het prima zo’ en ‘ik weet het niet’ toegevoegd. Nu vond
33% dat de ChristenUnie het prima doet. 17,3% van de
internetters wist het niet. Hier liet niemand de vraag leeg.

ik weet niet wat ik
ervan moet denken

ja, zo snel mogelijk

ja, maar dan moet dat land
wel eerst zijn mensenrechten,
economie e.d. op orde hebben

nee, want Turkije is
een moslimland

nee
(andere redenen)

TOTAAL

4%

35%

29%

29%

UnieCongres 24-01-2004

1%

30%

34%

30%

Internet februari/maart 2004

12%

48%

14%

27%

Totaal jongeren

4%

42%

8%

46%

Totaal donateurs WI

3%

44%

15%

33%

Totaal bestuursleden verenigingen

2%

37%

29%

26%
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Uitbreiding zonder hervorming?
Opties voor de (Christen)Unie
Door drs Sander Luitwieler, assistent in opleiding Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verricht promotie-onderzoek naar de rol van Nederland bij de totstandkoming van EU-Verdragen. Hij is mede-auteur van de WI-publicatie ‘Richting Europa’.
Met dank aan mr drs Benjamin Anker voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Met het mislukken van de onderhandelingen over een
Europese Grondwet afgelopen december in Brussel achter de
rug en de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten uit Middenen Oost-Europa voor de deur, wordt de Europese Unie (EU)
opnieuw, maar dit keer wel heel hevig geconfronteerd met het
probleem dat het onmogelijk lijkt de Unie uit te breiden zonder haar (eerst) voldoende institutioneel te hervormen. Hoe
kan de Unie dit probleem oplossen? Dit artikel zal eerst het
probleem verkennen en vervolgens ingaan op drie mogelijke
opties om dit probleem op te lossen en daarbij aangeven
welke positie de ChristenUnie in zou kunnen nemen.
De uitbreiding komt nu wel heel dichtbij: op 1 mei is het zo
ver. Dan treden 10 landen uit Midden- en Oost-Europa toe
tot de Unie. Het is de grootste uitbreiding in de geschiedenis van het Europese integratieproces en leidt bovendien
tot een Unie die cultureel diverser is dan ooit tevoren.
Langzaam maar zeker begint het besef bij de Unie te
dagen dat deze uitbreiding wel eens veel ingrijpender zou
kunnen zijn dan ze tot nu toe gedacht en gehoopt had.
Symptomen van dit besef zijn het terugkrabbelen van de
huidige lidstaten in de vorm van het opleggen van beperkingen ten aanzien van het vrije verkeer van werknemers
uit de nieuwe lidstaten en de recent aangenomen motie
door het Europees Parlement om de voor 2007 geplande
toetreding van Roemenië niet door te laten gaan tenzij
het land nog dit jaar orde op zaken stelt.
De mislukte onderhandelingen in Brussel kunnen worden gezien als de meest recente in een reeks van eerder
gedeeltelijk of geheel mislukte pogingen de EU institutioneel te hervormen met het oog op de aanstaande uitbreiding. De gedachte hierachter was en is dat de institutionele structuur van de EU is ontworpen ten behoeve
van de oorspronkelijke zes lidstaten en zou moeten worden hervormd om een Unie van meer dan 25 lidstaten
effectief en slagvaardig te laten functioneren. Bij deze
hervorming gaat het met name om de omvang en
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samenstelling van de Europese Commissie, de herweging van stemmen in de Raad van Ministers en de uitbreiding van Raadsbesluitvorming via gekwalificeerde
meerderheid in plaats van unanimiteit. De
Intergouvernementele Conferentie (IGC) resulterend in
het Verdrag van Amsterdam (1997), slaagde er niet in
overeenstemming te bereiken over de omvang en
samenstelling van de Commissie en de herweging van
stemmen, en boekte slechts bescheiden vooruitgang wat
betreft de uitbreiding van gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming. Ten tijde van Amsterdam gingen
de staatshoofden en regeringsleiders nog uit van een
bescheiden uitbreiding. Kort na de inwerkingtreding van
het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999, besloot de
Unie echter haar onderhandelingen met de toenmalige
groep van kandidaat-lidstaten te intensiveren en deze
groep bovendien uit te breiden tot 12 landen. Dit maakte
een grondige herziening van de Europese instituties
eens te meer noodzakelijk. Het vervolgens in december
2000 gesloten Verdrag van Nice leverde echter slechts
gedeeltelijke dan wel tijdelijke oplossingen op ten aanzien van de omvang en samenstelling van de Commissie
en de herweging van stemmen, terwijl wat betreft de
uitbreiding van gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming op de meer gevoelige beleidsdossiers nauwelijks of
geen vooruitgang werd geboekt. Hoe tijdelijk en gedeeltelijk deze oplossingen waren, bleek gedurende de werkzaamheden van de eind 2001 ingestelde Europese
Conventie en vervolgens de in oktober 2003 gestarte IGC,
die uiteindelijk uitliep op een mislukking tijdens de Top
van Brussel afgelopen december. Alsof er in Nice niets
was afgesproken, kwam er tijdens de Top van Brussel een
nieuw voorstel uit de hoge hoed wat betreft de omvang
en samenstelling van de Commissie, terwijl vooral het
vraagstuk van de stemmenweging – en dan met name
het dwarsliggen van Spanje en Polen – de staatshoofden
en regeringsleiders er uiteindelijk van weerhield overeenstemming te bereiken over een Europese Grondwet.
Zie hier het probleem waar de EU op dit moment mee te
maken heeft: ze is er zelf in de afgelopen jaren niet, of in
ieder geval onvoldoende, in geslaagd intern en instituti-
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oneel orde op zaken te stellen, maar staat ondertussen
wel voor de grootste en meest ingrijpende uitbreiding
uit haar geschiedenis, waarvan de gevolgen pas in de
komende jaren echt duidelijk zullen worden. Hoe kan de
EU dit probleem oplossen?
Een eerste optie is het aantal en (daarmee) de diversiteit
van lidstaten binnen de perken te houden. Na de toetreding van 10 landen op 1 mei aanstaande, zullen
Roemenië en Bulgarije in 2007 of enkele jaren daarna
volgen. RPF en GPV, en later de ChristenUnie zijn altijd
een groot voorstander geweest van deze uitbreiding met
in totaal 12 landen, vanuit de motivatie een streep te
halen door de tweedeling die Europa lang gekenmerkt
heeft en de idealen van vrede, stabiliteit en welvaart, die
ten grondslag liggen aan het Europese integratieproces,
ook voor Midden- en Oost-Europa bewaarheid te laten
worden. Deze uitbreiding was zelfs de belangrijkste, zo
niet enige, reden voor de Tweede Kamerfracties van GPV
en RPF om destijds voor het Verdrag van Nice te stemmen. De optie van een geografisch begrensde Unie is dus
– ook voor de ChristenUnie – eigenlijk nooit een optie
geweest, of het moet zijn dat bij 27 lidstaten wel de
grens is bereikt. Toch lijkt ook de toetreding van Turkije
inmiddels slecht een kwestie van tijd en komen tevens
de Balkan-staten en op termijn wellicht landen als de
Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië in het vizier. Kortom,
het debat over de geografische grenzen van de Unie zal
de komende tijd meer en meer gevoerd gaan worden en
ook de ChristenUnie zou er goed aan doen zich hierover
te bezinnen. Haar positie inzake Turkije is bekend, maar
hoe staat zij tegenover ander potentiële kandidaten?
Dat ook de ChristenUnie een Unie van in ieder geval 27
lidstaten voorstaat, is een belangrijke constatering,
omdat de partij zich bewust dient te zijn van de noodzaak tot voldoende institutionele hervorming die een in
die mate uitgebreide Unie met zich meebrengt. Een
tweede optie is dan ook de EU alsnog en verder institutioneel te hervormen. Voor de stellingname van de
ChristenUnie in het Europese en nationale parlement
betekent dit dat hervormingen zoals een verkleining van
de Europese Commissie en de invoering van dubbele
meerderheidsbesluitvorming in de Raad (meerderheid
lidstaten + tenminste 60% EU-bevolking), maar ook de
uitbreiding van deze (gekwalificeerde) meerderheidsbesluitvorming op bepaalde gebieden, afgewogen zullen
moeten worden tegen andere, voor de ChristenUnie
mogelijk ongewenste onderdelen van een nieuw Verdrag
c.q. een Europese Grondwet.
Deze optie lijkt voor de ChristenUnie het meest voor de
hand te liggen, zeker als de partij tevens een voorstander

is van Europese samenwerking tussen alle lidstaten
gezamenlijk en binnen een eenvormige institutionele
structuur.
Een derde optie is namelijk dat een aantal lidstaten verder integreert dan de rest op bepaalde gebieden. Dit
wordt ook wel ‘flexibiliteit’ of ‘versterkte samenwerking’
genoemd. Er zijn altijd elementen van flexibiliteit aanwezig geweest binnen de EU en haar voorgangers, maar
meer als uitzondering dan als regel. Een belangrijk voorbeeld is de keuze van Groot-Brittannië, Denemarken en
Zweden (voorlopig) niet deel te nemen aan de euro.
Het Verdrag van Amsterdam heeft echter flexibiliteit als
beginsel vastgelegd en het Verdrag van Nice heeft vervolgens de voorwaarden voor het aangaan van versterkte
samenwerking versoepeld. Deze optie wordt naar voren
gebracht door politici die ofwel bang zijn dat institutionele hervormingen (voorlopig) niet zullen worden doorgevoerd, ofwel die van mening zijn dat deze hervormingen op langere termijn toch onvoldoende zullen zijn om
met alle lidstaten tezamen verder te kunnen integreren,
ofwel die los van welke mate van hervormingen dan ook
überhaupt verder willen integreren dan andere lidstaten
willen en/of kunnen. Waarin de voorstanders van deze
optie overeenstemmen is dat zij de dynamiek van het
Europese integratieproces gaande willen houden door
verdere verdieping van de samenwerking op bepaalde
gebieden.
Behalve argumenten als het gevaar van structurele uitsluiting of onderschikking van bepaalde lidstaten en een
toename van de complexiteit van het systeem, waardoor
democratische controle bovendien bemoeilijkt wordt,
zou het belangrijkste argument van de ChristenUnie
tegen versterkte samenwerking(en) dan ook wel eens
kunnen zijn dat de EU volgens haar zo langzamerhand
‘af’ is en er geen verdere verdieping van het integratieproces nodig is.
Aan de andere kant, als de keuze is tussen een formele
kopgroep op grond van de – nog altijd behoorlijk stringente – Verdragsbepalingen inzake versterkte samenwerking en binnen het institutionele raamwerk van de
Unie, of een informele kopgroep buiten het Verdrag en
het raamwerk van de Unie om en met daarin een voortrekkersrol voor de ‘grote drie’ die de zaken onderling
bekokstoven, is de formele variant wellicht toch te verkiezen boven een informele.
Samenvattend: de ChristenUnie dient de noodzaak tot
institutionele hervorming van de EU met het oog op de
komende uitbreiding(en) onder ogen te zien, zonder dat
dit in haar visie hoeft te leiden tot verdere verdieping
van het integratieproces met alle lidstaten gezamenlijk,
laat staan met een deel daarvan.

13
april 2004 - DenkWijzer

Rh
T
u eb m
r i ae Sk tsundaiaem

Europa: vertrouwen in de
Door drs. Jan Wijmenga en mr. Annette de Vries, beleidsmedewerkers van de eurofractie

De Europese Unie staat aan de vooravond van de grootste uitbreiding sinds haar oprichting. Zeven voormalige leden van het Warschau-pact, twee eilandrepublieken en een ex-Joegoslavische deelrepubliek treden op 1 mei toe tot de Unie. De toetreding heeft voor de tien nieuwe lidstaten en voor Europa als geheel
enorme consequenties. Het is de grootste uitbreiding ooit, die de grenzen van de Unie honderden kilometers oostwaarts verlegt. Het Oosten en het Westen worden herenigd.

Annette de Vries

Jan Wijmenga

De toetreding van de Midden- en Oost-Europese staten
is voor de ChristenUnie altijd een principieel punt
geweest. Er is geen andere weg dan deze landen, die
deel uitmaken van het Europees continent en de
Europese geschiedenis hun rechtmatige plek in de Unie
te geven.
Ook de Nederlandse regering stemde volmondig in met
de toelating van de kandidaat-lidstaten. Tot nu toe leek
dit allemaal nog ver weg. Het was meer een mooi symbool, de vereniging van het wreed gescheiden Oosten en
Westen. Nu het echter bijna zo ver is - de toetreding
wordt binnenkort realiteit – lijkt onzekerheid de westerse lidstaten, waaronder Nederland, te bekruipen. Het
debat over de werknemers uit de nieuwe lidstaten is
daar een voorbeeld van. Of de manier waarop met Polen
wordt omgegaan; nadat in Nice in een verdragstekst het
aantal stemmen in de Raad van Ministers is vastgelegd,
krabbelt een aantal lidstaten nu terug. Zowel huidige
als toetredende lidstaten lijken zich nu terdege te beseffen dat ze zich in een onomkeerbaar proces bevinden,
een proces dat van grote invloed zal zijn op de verdere
ontwikkeling van de Unie en een proces dat offers van
alle - oude én nieuwe - lidstaten zal vragen.

80 duizend pagina’s
De afgelopen jaren is er langdurig en zeer intensief
onderhandeld over de toetredingseisen. De lidstaten
zijn immers verplicht om zich te houden aan het zogenaamde acquis communautaire, waarmee de gehele
Europese wetgeving wordt bedoeld. Dit acquis beslaat
tegenwoordig zo’n 80 duizend pagina’s wetstekst, die
voor een groot deel ook in nationale wetgeving moeten
worden omgezet. De huidige lidstaten hebben dit geleidelijk kunnen doen, want het acquis is een totaalproduct van de afgelopen decennia, maar de nieuwe lidstaten moeten dit geheel in een keer overnemen, en wel
voordat zij toe kunnen treden.
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Dat is een zware eis, zeker als bedacht wordt dat de huidige lidstaten nog steeds in gebreke blijven bij de implementatie van Europese wetgeving. Daar waar de huidige lidstaten dus niet voldoen, wordt van de toetreders
perfectie verwacht. Het acquis beslaat alle terreinen
waarop de Europese Unie geheel of gedeeltelijk zeggenschap heeft. Douanetarieven, emissienormen, de
omvang van veewagens, uiterlijk van nummerborden,
werktijden van chauffeurs, de tekst die op een blik eten
mag staan, … kortom: zeer uiteenlopende onderwerpen.
Aan al deze normen en regels moeten de nieuwe lidstaten bij toetreding voldoen, al is voor een aantal terreinen uitstel, derogatie in vakjargon, bedongen, tot maximaal 2019.
Naast het overnemen van al deze wetsteksten, wat in
sommige gevallen een complete hervorming van nationale wetboeken betekende, moeten de landen ook een
geheel nieuwe overheidsorganisatie uit de grond stampen. Want, Europa heeft ook geld te verdelen. Veel geld.

De besluiten om de nationale arbeidsmarkten te
beschermen zijn genomen op basis van speculatie
en zelfs tegen eigen wetenschappelijk onderzoek in

Landbouwsubsidies zijn de grootste kluif, maar ook uit
structuurfondsen voor arme regio’s, uit infrastructuurfondsen en uit de LIFE-regeling (natuurgebieden) kan
geput worden. Maar dat geld zal alleen komen als er
ook controle kan worden uitgeoefend op de besteding
ervan. Daarvoor zijn speciale bureaus noodzakelijk die
eerst volledig operationeel moeten zijn, want zonder
controle komt Brussel niet over de brug.

Volwaardig
Naast alle eisen die gesteld worden aan de toetreding
zijn er natuurlijk ook voordelen voor de nieuwe leden te
verwachten. Men mag nu voluit meepraten en
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toekomst?

meestemmen in alle organen van de Unie. In de Raad,
de Commissie en natuurlijk het Parlement zal dit kunnen leiden tot een heroriëntatie van de prioriteiten van
het beleid.
Maar waar het de nieuwe landen met name om zal
gaan, is dat men nu volwaardig deel zal worden van een
van de grootste machtsblokken van de wereld. Een blok
dat gekenmerkt wordt door één interne markt, met vrij
verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen.
Zij zullen eindelijk volledig kunnen delen in de welvaart
van het Westen en zich economisch kunnen ontwikkelen. Tenminste, dat hoopt(e) men.
Een vrij verkeer van goederen, kapitaal en diensten zal
er zeker komen. Niemand zal er meer bezwaar meer
tegen kunnen maken als een Slowaakse conservenfabriek zijn blikvoer op de Belgische markt wil brengen. Of
een Hongaarse paardenhandelaar die in Denemarken
zijn dieren op de markt wil brengen. Sinds een half jaar
doemen er echter donkere wolken op, die deze heldere
vooruitblikken bederven. Eén van de voordelen van de
Europese Unie, namelijk het vrije verkeer van werkne-

mers, zal niet zo uitpakken als de toetreders hadden
gedacht bij het ondertekenen van het toetredingsverdrag. In dit verdrag staat namelijk een paragraaf waar
al veel om te doen was geweest, een paragraaf waarin
de huidige lidstaten de mogelijkheid wordt gegeven om
hun arbeidsmarkt voor maximaal vijf jaar af te schermen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten.
Deze tekst is in het verdrag gekomen op verzoek van
Duitsland en Oostenrijk, landen die hun oostgrens delen
met Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië.
Duitsland en Oostenrijk vreesden namelijk een toevloed
van arbeidskrachten uit deze landen waardoor hun
arbeidsmarkt verstoord zou worden.
Andere lidstaten, met Nederland nadrukkelijk voorop,
wilden deze mogelijkheid niet geven, want, volgens het
officiële standpunt van de Nederlandse regering, “sluit
de volledige toepassing van het vrij personenverkeer het
beste aan bij de Nederlandse visie op de uitbreiding en
zal dit het juiste signaal aan de kandidaat-lidstaten
geven.” 1
Uiteindelijk is Nederland onder druk toch akkoord
gegaan met de toevoeging van de bewuste paragraaf
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aan het toetredingsverdrag, maar met de aantekening
dat “Nederland geen gebruik zou maken van de in de
toetredingsonderhandelingen overeengekomen mogelijkheid.”

Werkvergunningen
Deze adder onder het gras heeft de laatste maanden
steeds harder gebeten: niet alleen Oostenrijk en
Duitsland gingen beschermingsconstructies opzetten.
Schoorvoetend volgde, soms onder druk van de nationale publieke opinie, de ene na de andere lidstaat. Op dit
moment ziet het ernaar uit dat alleen de Ierse arbeidsmarkt na de toetreding vrij toegankelijk is voor werknemers uit de nieuwe lidstaten.
Die nieuwe lidstaten zijn woedend en dat is goed te
begrijpen. Immers, de besluiten om de nationale
arbeidsmarkten te beschermen zijn genomen op basis
van speculatie en zelfs tegen eigen wetenschappelijk
2
onderzoek in!

De houding van de huidige lidstaten, inclusief Nederland, toont
een gevaarlijke tendens. Nu de realiteit van de eenwording zich
aan hen opdringt, lijken de huidige lidstaten terug te krabbelen.

Of de genomen maatregelen het gewenste effect zullen
hebben is eveneens zeer de vraag. In Nederland is het
aantal werkvergunningen gebonden aan een maximum
van 22 duizend. Deze vergunningen kunnen bovendien
alleen verstrekt worden als de werkgevers kunnen aantonen dat er voor de vacature geen Nederlandse
3
arbeidskrachten beschikbaar zijn.

Illegaal
Diverse werknemers- en werkgeversorganisaties hebben
al aangegeven dat dit gemakkelijk omzeild kan worden
door bijvoorbeeld Poolse arbeiders via een Brits bedrijf
op basis van een detacheringscontract in Nederland aan
het werk te zetten. Detachering valt namelijk onder het
vrije verkeer van diensten, en dat kan niet beperkt worden op basis van het toetredingsverdrag. Deze constructies leiden tot ongewenste situaties. De werknemers
worden onderbetaald en hebben weinig rechten. De
bewuste bureaus kunnen op deze wijze onder de
gebruikelijke kosten duiken en zorgen dus voor marktverstoring. Kortom, er gebeurd precies dat wat de
Nederlandse overheid probeert te voorkomen door de
beperkende maatregelen.
Bovendien had de Nederlandse regering juist door de
toelating van werknemers uit de toetredende landen
een kans gehad om de illegale arbeid aan te pakken.
Immers, werk dat weinig opleiding vraagt en arbeidsintensief is, wordt nu vaak verricht door arbeiders van
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diverse afkomst, zonder werkvergunning. Illegaal dus.
Werkgevers zijn best bereid om op een legale manier in
hun arbeidsvraag te voorzien, als er tenminste voldoende potentiële arbeidskrachten zijn. En die ontbreken nu
juist. Het werk is namelijk voor de Nederlandse beroepsbevolking niet aantrekkelijk: intensief en met een relatief lage vergoeding. In die arbeidsvraag wordt op dit
moment dus voorzien door illegale arbeid. Het Centraal
Planbureau schat alleen al het aantal illegalen afkom4
stig uit de toetredingslanden op 25 tot 33 duizend . Deze
mensen voorzien nu in hun bestaan door het verrichten
van werk waarvoor geen legale werknemer te vinden is.
Door de arbeidsmarkt deels af te sluiten voor werknemers uit de nieuwe lidstaten zal in deze situatie weinig
veranderen. Werkgevers kunnen immers nog steeds niet
legaal worden voorzien in hun arbeidsvraag.
De Nederlandse overheid had van een veel grotere realiteitszin blijk kunnen geven door geen limiet te stellen
aan het aantal werkvergunningen. Dan hadden de huidige illegale arbeiders namelijk op een eenvoudige manier
gelegaliseerd kunnen worden. Als dit gepaard zou gaan
met een versterkte controle op illegale arbeiders zouden
er maar weinig redenen zijn voor werkgevers om niet
hun arbeiders op een legale manier te rekruteren.
Daarmee had de regering twee vliegen in een klap geslagen; een warm welkom voor de nieuwe lidstaten en een
oplossing voor het probleem van illegale arbeid.

Woordbreuk
Het argument dat dit leidt tot verdringing van de
autochtone beroepsbevolking is niet erg sterk. Immers,
op dit moment zou er dan ook al sprake moeten zijn van
verdringing gezien de grootte van de groep illegale
arbeiders. Verstrekking van werkvergunningen aan deze
groep kan alleen leiden tot een omzetting van illegale in
legale arbeid. De effecten hiervan zouden bijzonder
positief kunnen uitpakken. Niet alleen worden er dan
eindelijk stappen ondernomen tegen de vaak schrijnende situaties waarin illegale arbeiders verkeren, zonder
sociale voorzieningen en arbeidszekerheid, ook zou er
voor de schatkist een positief effect mogelijk zijn, door
een toename van belastingopbrengsten. Hiermee wordt
tevens het criminele circuit dat in de vraag naar illegale
werknemers voorziet de voet dwars gezet.
Kortom, of de maatregelen effectief zullen zijn dan wel
contraproductief zullen werken moet nog blijken. Dát
de maatregelen genomen zijn is een veel schadelijker
stap, principieel gezien. Niet alleen pleegt Nederland
hiermee woordbreuk tegenover de toetredingslanden,
ook is het zeer ongebruikelijk dat lidstaten elkaar het
recht ontzeggen om de voordelen van de interne markt
ten volle te benutten. De Europese Unie is juist
gebouwd op het idee van één interne markt, waarin
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bedrijven, kapitaal, diensten én personen uit alle lidstaten vrij kunnen bewegen. De genomen maatregelen,
ook al zijn deze op grond van het toetredingsverdrag
toegestaan, zouden kunnen gaan fungeren als een precedent. Het vertrouwensbeginsel loopt hiermee dan ook
ernstige averij op.

De uitbreiding is een feit. Dat dit offers vraagt van de toetreders is ook een feit. Maar de huidige lidstaten moeten
onder ogen zien dat het ook offers van hen zal vragen

De houding van de huidige lidstaten, inclusief
Nederland, toont een gevaarlijke tendens. Nu de realiteit van de eenwording zich aan hen opdringt, lijken de
huidige lidstaten terug te krabbelen. Door de maatregelen op het gebied van het vrije verkeer van werknemers
wordt aan de toetredende lidstaten een negatief signaal afgegeven. Ze mogen participeren, maar niet zoals
de huidige lidstaten.
De ChristenUnie stelde in haar vorige Europese verkiezingsprogramma dat het van groot belang is om een
tweederangs positie van deze landen te vermijden. Met
respect voor de identiteit van de Midden- en OostEuropese landen moest hen een volwaardige plek in de
Unie gegeven worden. Alleen op die manier wordt deze
staten recht gedaan en is er bovendien een kans dat zij
vertrouwen krijgen in de Unie. Dat vertrouwen is van
levensbelang voor de Unie, want de toetreders zullen het
de komende jaren alleen maar moeilijker gaan krijgen.
5

Hongarije
De economische vooruitgang die de burgers in de nieuwe lidstaten verwachten zou nog wel eens een tijd op
zich kunnen laten wachten. Als ze dan ook nog het
gevoel krijgen als tweederangs staten te worden behandeld, zal dit de weerstand in deze landen alleen maar
versterken. Er kan een klimaat van wederzijds wantrouwen ontstaan. En dat terwijl de Unie zich de komende
jaren in een cruciale, woelige en onzekere periode
bevindt. De toetreding van zoveel staten vraagt immers
een immense omschakeling van het Europese bestuursapparaat en van de betrokken lidstaten. Zonder volledige inzet dreigt de kans op mislukking van een project
dat niet mag mislukken.
De - begrijpelijke - reactie van Hongarije is een teken
aan de wand. Hongarije dreigt met de beperking van de
toegang tot zijn arbeidsmarkt per 1 mei 2004, de toetredingsdatum van Hongarije. “Hongarije is een land dat
trots is op zijn waarden en kennis. Dit arbeidsmarktbesluit is in de eerste plaats een uitdrukking van het feit
dat we op gelijke voet staan met de andere EU-lidstaten”, aldus minister-president Medgyessy tijdens een

persconferentie . Zo worden de huidige lidstaten met
gelijke munt terugbetaald en is de toon gezet.
Hopelijk zullen de huidige lidstaten op tijd beseffen dat
ze met vuur spelen en hun houding wijzigen. De uitbreiding is een feit. Dat dit offers vraagt van de toetreders is ook een feit. Maar de huidige lidstaten moeten
onder ogen zien dat het ook offers van hen zal vragen.
De huidige korte-termijn-politiek zou anders wel eens
zeer schadelijk kunnen gaan worden voor het voortbestaan van de Unie op de lange termijn.

1

Uit het Memorie van Antwoord van de regering bij de behandeling van
het toetredingsverdrag (TK 28 972 (R 1378)).

2

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde dat Nederland niet meer
dan 5 tot 10 duizend werknemers per jaar uit de nieuwe landen heeft
te verwachten.

3

Naschrift 25-03-04: Inmiddels heeft het Kabinet onder druk van Eerste
en Tweede Kamer toch besloten om geen quotum in te stellen. Het
Kabinet houdt echter wel vast aan een beperking van het vrije verkeer
van werknemers en is nog bezig om hier een nieuw besluit over op te
stellen.

4

Financieel Dagblad, 5 maart 2004.

5

CPB Notitie “Arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen”,
Den Haag, januari 2004, p. 3.
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Dossier ‘Batterijenrichtlijn’
Over rapporteurschappen en het werk van een eurofractiemedewerker
Door Erik van Dijk

In het kantoor van de eurofractie aan de Willemskade in Rotterdam
werken elf beleidsmedewerkers voor de drie Europarlementariërs van
de gecombineerde ChristenUnie-SGP-fractie. Elke beleidsmedewerker
heeft één, twee of drie commissies onder zijn of haar hoede. Wouter
Boonzaaijer (foto) heeft - naast zijn wethouderschap in de Rotterdams
deel-gemeente IJsselmonde - bij de eurofractie de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid onder zijn hoede.
Wat doet deze rechterhand en ‘ghost writer’ van Hans Blokland zoal?

Batterijenrichtlijn
Rapporteur

18

In het Europees Parlement wordt bij elk beleidsvoorstel van de Europese Commissie een EP-lid
aangewezen als rapporteur. Hij of zij duikt in
het betreffende voorstel, zorgt voor een samenvatting, maakt de voetangels en klemmen
inzichtelijk en begeleidt de parlementaire
behandeling. Een rapporteur trekt al het vooroverleg: informeel overleg met andere fracties
en gesprekken met lobbyisten, belanghebbende
organisaties e.d. Een rapporteur heeft dan ook
een behoorlijke voorsprong op andere parlementariërs en mag en kan zijn of haar eigen
voorstellen en visie in het rapport verwerken.
Voor het verkrijgen van een rapporteurschap
bestaat een ingewikkeld verdeelsysteem. Iedere
fractie kan punten sparen. De fractie met de
meeste punten kan een onderwerp claimen.
Voor de batterijenrichtlijn hadden ook andere
fracties (socialisten, liberalen, christen-democraten) zich ingeschreven voor dit belangrijke dossier, maar Hans Blokland kreeg het omdat hij
net iets meer punten had gespaard. Andere rapporteurschappen van Hans Blokland in de afgelopen jaren:
- afvalverbranding
- in- en uitvoer van afvalstoffen
- afvalstatistiek (hoeveel wordt er nu geproduceerd, gestort, gerecycled)
- in- en uitvoer van chemische stoffen
- vliegtuiglawaai (geluidsarme vliegtuigen)
- geluidsheffingen op vliegtuigen
Het is beste bijzonder dat de eurofractie
regelmatig grote dossiers krijgt toegewezen.
Dat komt o.a. door de ervarenheid van Hans
Blokland, Rijk van Dam en Bas Belder.

“EP wil verbod op zware metalen in batterijen”
(www.afvalonline.nl, 18-02-2004)
Het Europese Parlement behandelt een voorstel van Hans Blokland om het
voorstel van de Europese Commissie voor de Richtlijn batterijen uit 1991 te
wijzigen. In april wordt pas definitief over het voorstel gestemd. Volgens
Wouter Boonzaaijer, fractieassistent van Hans Blokland, zijn de suggesties
over het algemeen positief ontvangen. Blokland wil in principe batterijen
met zware metalen als kwik, lood en cadmium verbieden. Toepassingen die
niet zonder batterijen met zware metalen kunnen worden vrijgesteld. Vaak
zijn die toepassingen zeer specifiek en is de kringloop goed te sluiten zodat
het niet waarschijnlijk is dat die batterijen in het milieu terechtkomen.
Voor de risicogroep van draagbare batterijen, die niet in een gesloten kringloop zitten, zijn inmiddels zeer goede alternatieven voor zware metalen
voor handen. Blokland vindt een verbod daarop logisch omdat zware metalen in andere Richtlijnen, zoals die voor elektrische apparatuur en auto's,
ook verboden zijn. Oorspronkelijk stond dit verbod ook in het voorstel van
de Commissie. Uit een risicoanalyse, een soort van MER, van deze batterijen
kon geen conclusie worden getrokken. Onder druk van de industrie is toen
het cadmium verbod op batterijen komen te vervallen. Daarvoor in de
plaats wordt een verplichte inzameling van tachtig procent van de Nikkelcadmium-batterijen voorgesteld door de Europese Commissie.
Absurd noemt Blokland het voorstel van de Commissie om huishoudelijk
afval te gaan onderzoeken om te kijken of de doelstellingen gehaald
worden. Hiervoor zouden honderdduizenden tonnen huishoudelijk afval
moeten worden onderzocht op de aanwezigheid van NiCd-batterijen.
Hoeveel dat gaat kosten en wie dat gaat betalen is onbekend. Het weren
van zware metalen ligt veel meer voor de hand.
Andere amendementen die door Blokland zijn ingediend betreffen het
verbod op de export van batterijen, tenzij expliciet is aangetoond dat
export nodig is voor recycling. Verder wil hij dat het milieuartikel de
enige rechtsgrondslag is. Hierdoor verdwijnt de economische grondslag, en
kunnen lidstaten eenvoudiger strengere normen eisen.
1
2

Verordeningen gelden meteen voor heel Europa / alle lidstaten. Richtlijnen zijn een soort
Europese wetten die nog in nationale wetgeving moeten worden omgezet.

3
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Voor de namen en portefeuilles van de overige beleidsmedewerkers zie www.eurofractie.nl

Dit zijn de EP-leden uit de andere fracties die woordvoerder en gesprekspartner op dit onderwerp zijn en over de schouders van de rapporteur meekijken.

T h e m a Ve r s l a g

Wat er zich rond een dossier afspeelt
24 november 2003: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake batterijen en accu's,
alsook gebruikte batterijen en accu's van de Europese Commissie
(57 pagina’s) is gestuurd naar het EP en de Raad.
De bestaande richtlijn dateert uit 1991 en is onduidelijk, te beperkt
en wordt niet goed nageleefd. Sinds 1999 circuleren er al voorstellen binnen het apparaat van de EC. Jarenlang is er gewacht op het
naar buiten komen van een voorstel van de EC. Er is al die tijd erg
veel gelobbyde door de industrie, vooral over het eventuele verbod
op cadmium (cadmium is slecht voor het milieu).
27 november: Hans Blokland in de milieucommissie alvast aangewezen als rapporteur.
15 december: voorzitter van het EP deelt mee dat het commissievoorstel is verwezen naar de milieucommissie en dat de industriecommissie een advies zal uitbrengen.
19 december: verschillende vertegenwoordigers van de industrie
worden door Hans en Wouter ontvangen in Rotterdam om te
horen wat zij vinden van het Commissievoorstel.
8 en 22 januari 2004: gesprekken in Brussel met andere vertegenwoordigers uit de batterijen-sector (de cadmium-industrie, Varta,
recyclingbedrijven, overkoepelende organisaties van batterijdragende producten, directeuren van grote bedrijven, etc) en met de
ambtenaar van de Europese Commissie die het Commissievoorstel
heeft geschreven. Deze gesprekken doen Hans en Wouter zoveel
mogelijk samen.
27 januari: er was een opiniërende discussie gepland in de milieucommissie. Deze is niet doorgegaan wegens tijdgebrek (er stonden
teveel andere punten op de agenda).
Ondertussen is er een aantal weken veel gelezen, getelefoneerd,
gediscussieerd en geschreven om uiteindelijk tot eigen voorstellen
te komen.
29 januari: het ontwerpverslag is klaar (Wouter heeft het in het
Engels geschreven om de communicatie soepeler te laten lopen;
de meeste communicatie gaat sowieso in het Engels, dus parlementariërs en medewerkers denken over dit onderwerp zo langzamerhand alleen maar in het Engels) en wordt naar de vertaling
gestuurd (bevat 53 amendementen die elk afzonderlijk worden
toegelicht plus een algemene toelichting (totaal 37 pagina’s) en
moet vertaald worden in alle elf officiële talen van de EU).
4 februari: de Europese organisatie inzake draagbare batterijen
(waar vooral producenten bij zijn aangesloten (http://www.epbaeurope.org)) organiseert een presentatie en lunch-debat met Hans
Blokland en de schaduw-rapporteurs . Ook Hans Blokland houdt
een presentatie.
12 februari: het rapport is beschikbaar in alle talen en wordt toegestuurd naar alle fracties. Inmiddels hebben de lobbyisten ook
direct een exemplaar te pakken gekregen.

13 februari: ontmoeting van Hans Blokland met de organisatie
inzake draagbare batterijen. Er vindt een pittige discussie plaats
over de voorstellen van Hans Blokland. De industrie is niet blij dat
de schadelijke zware metalen uit de batterijen zouden moeten.
16 februari: uitgebreide discussie over het ontwerpverslag. Hans
zegt toe om nog verder te kijken naar de inzamelingsdoelstellingen.
20 februari: Hans stuurt enkele gewijzigde voorstellen naar collega's. Er komen enkele reacties binnen. Onderhandelingen over
deze voorstellen zullen in een later stadium volgen.
23 februari: discussie in de industriecommissie.
4 maart: deadline voor amendementen voor de milieucommissie
(alle leden kunnen zelf amendementen indienen).
Wouter Boonzaaijer op 12 maart:
Inmiddels heb ik de amendementen binnen die door de andere
Europarlementariërs in de milieucommissie zijn ingediend. Er zijn er
maar liefst 214 bij gekomen. Dit is veel meer dan gemiddeld. In
totaal hebben we nu dus 267 amendementen (inclusief de 53 uit het
rapport van Hans Blokland). Op 5 (of 6) april zal over al deze amendementen in de milieucommissie gestemd worden.
Ze moeten nog vertaald worden, maar ik ben ze alvast aan het
beoordelen (de meesten zijn in het Engels). Ik probeer de grote
lijnen erin te ontdekken. Vervolgens zal ik in overleg treden met deze
EP-leden (of de assistenten ervan). Op deze manier proberen we al
voor de stemming tot overeenkomst te komen, of in ieder geval een
meerderheid te verwerven voor onze voorstellen.
Hans heeft nog 12 amendementen ingediend. Het gaat hierbij
vooral over de uitzonderingen op het verbod op cadmium
(amendement 12) en over de inzamelingsdoelstellingen van de
draagbare batterijen (amendement 5).
In de vergadering van de milieucommissie van 16 februari is
hierover gediscussieerd. Hans heeft toen beloofd dat hij met
gewijzigde voorstellen zal komen. Dit heeft hij dus nu gedaan.
18 maart: industriecommissie stemt over advies aan milieucommissie.
5 of 6 april: stemming in de milieucommissie over het rapport van
Hans en alle amendementen. Hans leidt de behandeling, geeft
stemadviezen en toelichtingen e.d.
In de week van 20 april: discussie en stemming in de plenaire vergadering van het EP in Straatsburg. De rapporteur heeft daar relatief veel spreektijd. Dan is de eerste lezing in het EP afgerond, nog
net voor de verkiezingen. De Raad van ministers zal naar alle
waarschijnlijk onder Nederlands voorzitterschap een gemeenschappelijk standpunt innemen. Daarna kan de tweede lezing
beginnen. In tweede lezing moeten de standpunten van EP en
Raad op elkaar afgestemd worden. Namens het Parlement kan er
met de Raad onderhandeld worden door de rapporteur.
Zo mogelijk zal er via informeel overleg overeenstemming bereikt
worden.
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‘The Right to Govern’
De democratische legitimiteit van
Door Erica ter Haar-van Twillert, student Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

Staden, A. van,
‘The Right to Govern:
The democratic Legitimacy
of the European Union’,
Clingendael institute,
study 20, The Hague, 2003

Dr. Alfred van Staden begint zijn studie over de democratische legitimiteit van de Europese
Unie met een algemene definiëring van legitimiteit. Achtereenvolgens worden de zwakke legitimiteitbasis van de Europese Unie, de opties om de Europese legitimiteit te versterken en de
valse hoop van de Europese Conventie op vergroting van de legitimiteit behandeld. Daarna
wordt de koppeling tussen legitimiteit en identiteit gelegd en het ontbreken van Europese
identiteit uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk komt de vraag aan bod waar de Europese
Unie heen gaat; wat is de missie, wat is het eindpunt? Tot slot volgen zijn conclusies.

Het uitgangspunt van Van Staden is
dat de toekomst van de Europese
Unie wordt bedreigd door een gebrek
aan democratische legitimiteit. Hij
gaat op zoek naar de structurele oorzaken van het probleem van zwakke
publieke acceptatie. De belangrijkste
conclusie van de studie is dat het
doel van het verkrijgen van een bredere acceptatie van Europese
Governance niet bereikt kan worden
door de macht en mogelijkheden van
het Europese parlement te vergroten
of door het vinden van niet-parlementaire vormen die de representatieve democratie kunnen vervangen.
Zulke vervangende vormen zijn hervormingen op het gebied van een
grotere transparantie, machtsbeperkingen of vergroten van de betrokkenheid van belangengroepen en
subnationale actoren in de vorming
van Europees beleid. De enige oplossing voor het legitimiteitsprobleem
wordt volgens Van Staden echter
gevonden in meer radicale hervorming. Dit zou moeten leiden tot een
politieke unie of een Europese regering waarmee burgers zich kunnen
identificeren en waarvan de samenstelling een reflectie is van de uit-

20
DenkWijzer - april 2004

komst van de Europese verkiezingen.
Wanneer burgers niet de kans krijgen om hun eigen Europese leiders
te selecteren en hun steun weer in te
trekken wanneer het niet gaat zoals
zij willen, dan zal de animo voor de
verkiezing van het Europees
Parlement laag blijven. Van Staden
geeft in het verloop van de studie
aan dat er wel versterkingen zijn
voor de machtsuitbreiding van het
Europees Parlement - vooral op het
gebied van wetgeving -, maar dat
deze hervormingen onvoldoende zijn.
Voor diegene die een sterke interesse
hebben voor de structuur en het
democratisch gehalte van de
Europese Unie is het een goede studie om te lezen. Het geeft helder het
legitimiteitprobleem en het identiteitprobleem van Europa weer.
In de studie worden geen praktische
oplossingen gegeven binnen de huidige situatie. Dat is het sterke en
tegelijk ook het zwakke punt van de
studie.
Ik ben het met de schrijver eens dat
er een gebrek is aan Europese identiteit en dat het van belang is om

deze identiteit te verbeteren. Door de
oplossingen niet te zoeken binnen de
huidige stand van zaken rond de
vormgeving van de Europese Unie
maar te pleiten voor een federaal
Europa is het mogelijk een sterke
oplossing te geven voor het verhogen
van die identiteit. De vraag is echter
of de burger dat wil. Aangezien de
Europese burger in het geheel niet
positief staat tegenover een
Europese federale staat, is het mijns
inziens democratisch gezien onmogelijk om zo radicaal te hervormen. In
het rapport komt naar voren dat een
federaal Europa nodig is voor de ontwikkeling van identiteit. Maar het
stichten van een federatie kan alleen
bij voldoende identiteit. De schrijver
ziet de conventie als een gemiste
kans om te komen tot een meer politieke unie. Maar gezien de situatie en
het tekort aan identiteit is het
logisch dat het (nog) niet mogelijk is
om te komen tot die politieke unie.
Bovendien zal een politieke unie wel
de legitimiteit verhogen en waarschijnlijk ook een bijdrage leveren
aan de identiteit, maar dat is nog
weer wat anders dan politiek betrokken zijn. Kijk maar naar de politieke
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de Europese Unie
lauwheid die er in representatieve
democratieën kan heersen.

Unieke identiteit
In de literatuur wordt aangegeven
dat de Europese Unie een ‘sui generis’ is. Het is iets opzichzelfstaands,
niet zomaar te vergelijken met enige
andere vorm van samenwerking tussen landen en niet vergelijkbaar met
een federale staat. Door deze unieke
situatie zijn er ook geen bestaande
oplossingen voor de structuur van de
Unie.
Daarnaast durf ik de bedreiging die
zo duidelijk als uitgangspunt wordt
genoemd te betwijfelen. Vanuit
democratisch oogpunt is het natuurlijk niet goed dat de Europese Unie
nog zo ver van de burger af staat, terwijl de Europese besluitvorming van
wezenlijke invloed is op het nationale, regionale en lokale bestuur. Maar
Europa heeft zich ondanks deze
onbekendheid en geringe affiniteit
bij de burger toch altijd verder ontwikkeld. In de huidige maatschappij
waarbij veel belangen grensoverschrijdend zijn is samenwerking
noodzakelijk. De vraag is hoe ver wil
en moet je gaan voor een effectieve
samenwerking?
Bij veel burgers bestaat negatieve
beeldvorming over Europa. Europa
brengt niet veel goeds en is voor het
gevoel heel ver weg . In de studie van
Van Staden worden een aantal interessante punten genoemd, die volgens mij van grote invloed zijn op dat
identiteitsgevoel.
Ten eerste is dat de media. Hoe is de
beeldvorming van Europa in de
media. Hoeveel tijd en ruimte wordt
er besteed aan de besluitvorming

van de Europese Unie? Op welke
wijze wordt er aandacht aan
besteed? Gezien het belang ervan
mijns inziens te weinig en te vaak
alleen negatief.
Ten tweede wordt terecht opgemerkt
dat nationale regeringen zich te veel
achter Europa verschuilen. De positieve uitwerking van Europese
samenwerking wordt niet genoemd
of wordt gepresenteerd als gevolg
van het nationale beleid. Bij negatieve maatregelen verschuilt men zich
achter het ‘Europa-argument’. Ook
campagnes voor Europese verkiezingen staan vaak meer in het belang
van nationale dan in Europese belangen.
Ten derde geeft Van Staden aan dat
het Europees Parlement eigenlijk
geen ‘tegenstander’ heeft. In de
representatieve democratie controleert het parlement de regering.
Aangezien de Europese Unie niet een
duidelijke regering heeft en men niet
volledige bevoegdheid heeft om de
Raad of de Commissie te controleren,
is de positie van het Europees
Parlement een geheel andere dan die
van een nationaal parlement. De
structuur maakt het ondoorzichtig
en geeft niet het gevoel dat het parlement daadwerkelijk invloed kan
uitoefenen.
Jammer vind ik het dat het streven
naar grotere transparantie en het
betrekken van belangengroepen en
subnationale overheden door de
schrijver niet gezien worden als
middel om de legitimiteit en de identiteit te versterken. Ik ben van
mening dat dit wel mogelijk is, maar
dat daar meer voor nodig is dan de
huidige maatregelen van de
Commissie. Wanneer de Commissie

er in zou slagen de burger daadwerkelijk meer te betrekken dan zou
men kunnen komen tot de ontwikkeling van een Europees maatschappelijk middenveld, dat dicht bij de burger staat. Een ontwikkelde ‘civil society’ of ‘Europese publieke sfeer’ zou de
werking van de democratie kunnen
bevorderen.
Wat mijns inziens ten eerste van
groot belang is voor de ontwikkeling
van identiteit en legitimiteit is een
veel betere en objectievere informatievoorziening. De informatie moet
bij de burger komen, door media,
door actieve PR, door actievere
Nationale en Europese belangengroepen.
Daarnaast steun ik het streven van
de Commissie naar subsidiariteit en
effectiviteit. Is een Europese maatregel nodig? Zo ja, dan bij voorkeur
maatregelen op hoofdlijnen met
regionale invulling. Met de regionale
invulling kunnen burgers directer
betrokken worden en bovendien kan
meer afgestemd worden op de unieke omgeving van de regio.
Kortom, ik ben het met de conclusie
van de schrijver eens dat voor democratische legitimiteit in de Europese
Unie een Europese politieke identiteit noodzakelijk is. Ik vind het echter te ver gaan om te stellen dat er
binnen de Unie op dit moment een
radicale hervorming moet plaatsvinden tot een federale Europese Staat
om zo identiteit te bewerkstelligen.
Volgens mij wordt er dan te veel
voorbij gegaan aan de huidige
mening van de Europese burger.
Uiteindelijk draait democratie toch
om datgene waar we als burgers met
elkaar achter kunnen staan.
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Het recht om te regeren
Door ir. M.K. Knevel, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en oud-medewerker van de eurofractie

De Europese Unie is een belangrijke bron van wetgeving voor haar lidstaten. Kwantitatief en kwalitatief, direct en indirect, grijpen de wetten van de EU,
diep in op het dagelijks leven van haar onderdanen.
EU-wetgeving regelt (mede) de verhouding tussen
mannen en vrouwen, boeren en burgers, ouderen
en jongeren. De EU schrijft voor wanneer een lidstaat zijn kwijnende industrieën mag ondersteunen
en hoe hoog het overheidstekort mag zijn.
Maar waarom zouden de burgers zich houden aan
de Brusselse besluiten? Wat is de legitimiteit van
deze beslissingen?

Met deze vraag houdt professor Van Staden zich bezig in
de Clingendeal studie ‘The right to govern’ (zie pagina 20).
In dit artikel wil ik zijn ideeën vergelijken met twee tamelijk recente publicaties van de Mr. G. Groen van Prinsterer
stichting, ‘Richting Europa’ van Benjamin Anker en Sander
Luitwieler, en ‘Dienstbare overheid’ van Roel Kuiper.

Wel bevoegd, niet legitiem?
De vraag van Van Staden is niet of de EU de bevoegdheid
heeft om op bepaalde terreinen wetten uit te vaardigen.
Die bevoegdheid is vastgelegd in de Europese verdragen.
Het gaat erom of de op Europees niveau genomen
besluiten legitiem zijn, dat wil zeggen overeenkomen
met de wil van de burger. Van Staden volgt hiermee de
dominante liberale leer van de volkssoevereiniteit.
Daarbij onderscheidt hij drie dimensies van legitimiteit,
die onderling nauw met elkaar samenhangen1. Ten eerste de mate waarin een regering in staat is de wensen
van de burger te vervullen. Dit is het regeren voor de
burger of de ‘output-policies’. Ten tweede de mate waarin de burger invloed kan uitoefenen op de beslissingen
en zijn leiders kan kiezen. Dit is het regeren door de burger of de ‘input-policies’. Ten derde hangt de legitimiteit
van een regering af van de mate waarin er sprake is van
een politieke gemeenschap waarin regeerders en burgers zich met elkaar verbonden weten.
De drie onderscheiden dimensies van legitimiteit zijn
ook van toepassing op de EU. Hoewel in de EU geen rege-
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ring is aan te wijzen - de uitvoerende macht is verdeeld
over de Europese Commissie en de Raad van Ministers is er wel degelijk sprake van regeren. Van Staden spreekt
dan ook over een ‘systeem van regeren zonder een regering’. De EU is een vermenging van supranationale en
intergouvernementele elementen en heeft, als gevolg
van de overdracht van nationale macht naar de Europese
instellingen, op bepaalde beleidsterreinen een zelfstandig gezag.
Deze typering van de EU komt overeen met de omschrijving van Anker en Luitwieler in ‘Richting Europa’. Kuiper
daarentegen, hoewel hij wel degelijk oog heeft voor de
overdracht van soevereiniteit van de lidstaten naar de
EU, meent ‘dat het nog altijd staatsrechtelijk zuiver is te
zeggen dat Europa geen staat is met een eigen soevereiniteit maar een samenwerkingsverband tussen soevereine staten’. Europa is volgens hem dan ook een bureaucratie en geen regering. Hiermee gaat hij voorbij aan de
supranationale elementen in de EU en het eigen gezag
van de Europese instellingen. Zo is de Europese
Commissie bijvoorbeeld meer dan alleen een bureaucratie. Op het gebied van de interne markt heeft de
Europese Commissie het alleen-recht van initiatief. Zij
kan bovendien haar eigen voorstel intrekken wanneer de
Raad en het Europees Parlement (EP) haar voorstel zo amenderen dat het eindresultaat de Commissie onwelgevallig is.
In dat geval kunnen Raad en EP geen besluit nemen.

ThemaRecensie

Het is duidelijk dat de huidige EU vooral steunt op haar
‘output-policies’, het ‘regeren voor de burger’. Maar wat
het ‘regeren door de burger’ betreft schiet de EU te kort.
Het is volgens Van Staden voor de burger onmogelijk
enige voorspelbare invloed op de richting van de
Europese politiek uit te oefenen door middel van
Europese verkiezingen. Zowel de Raad van Ministers als
de Europese Commissie hebben geen electoraal mandaat van de Europese burger. De Commissarissen worden benoemd door de Raad van Ministers.
Maar ook de Raad zelf, hoewel deze bestaat uit vertegenwoordigers van democratisch verkozen nationale regeringen, heeft een zwakke legitimatie om Europese
besluiten te nemen.
Van Staden voert hier verschillende argumenten voor
aan. Ten eerste spelen Europese kwesties bij nationale
verkiezingen een ondergeschikte rol. Ten tweede ontbreekt een democratisch vertrouwensvotum ten opzichte van de Raad als collectief. Met name met betrekking
tot de Europese Raad2 is dit, volgens Van Staden, een
ernstige tekortkoming.
De oorzaak van de onwetendheid en onverschilligheid
van de burgers ten aanzien van de Europese Unie ligt in
het feit, dat hij geen invloed heeft op de samenstelling
van de Raad van Ministers en de Europese Commissie.
Ook niet via Europees parlement. Dit verklaart de lage
opkomst bij de verkiezingen voor dit parlement.
Hoewel er nog geen sprake is van een crisis in de legitimiteit van de EU - de Europese wetgeving wordt door de
burgers immers nageleefd - is er volgens Van Staden wel
een ernstig legitimiteitsprobleem.

De vlucht naar voren
De enige manier om de burger bij de EU te betrekken is
volgens Van Staden de instelling van een echte Europese
regering gekozen door middel van echte Europese verkiezingen, met tegenover zich een volwaardig Europees
Parlement. Zonder een Europese regering met een mandaat van de Europese burger is het probleem van de
democratische legitimiteit van de EU niet op te lossen.
De voorstellen van de Europese conventie, waarbij wel de
macht van het EP wordt vergroot, maar die niet voorzien
in de instelling van een Europese regering gaan hem
daarom niet ver genoeg.
Maar hoe zit het dan met de derde dimensie van legitimiteit: in hoeverre is er in de EU sprake van een politieke
gemeenschap? Van Staden erkent dat hier nog geen
sprake van is. Er is geen gemeenschappelijke taal en er is
geen gemeenschappelijk debat. Maar zo stelt hij, een

politieke gemeenschap hoeft niet altijd van onderop te
groeien, ze kan ook gecreëerd worden. Zo hebben
Frankrijk in de 19e eeuw en Duitsland onder Bismarck
een bewuste politiek van ‘nation-building’ gevoerd. De
EU zou dit voorbeeld moeten volgen en idealen moeten
formuleren en nastreven waar omheen een Europese
elite kan ontstaan. Van Staden is zich bewust dat het
opleggen van een democratisch systeem over een
gemeenschap met verschillende normen en waarden,
dromen en idealen grote risico’s met zich meebrengt.
Toch verkiest hij, om recht te kunnen doen aan de wil
van het volk deze ‘vlucht naar voren’ boven de huidige
Europese Unie.

Bezwaren
Het merkwaardige van het betoog is, dat Van Staden uit
de onwetende en onverschillige, om niet te zeggen argwanende bevolking een elite wil kweken die een
Europese regering haar democratische legitimiteit moet
geven. Zou er onder de burgers veel steun bestaan voor
een politiek van Europeanisering die onvermijdelijk een
grote bemoeienis van de EU met zich meebrengt, juist op
die beleidsterreinen die nog nationaal zijn, zoals cultuur
en onderwijs? Wat is de democratische legitimiteit van
een dergelijke politiek?
Daarnaast valt over het gebrek aan democratische legitimiteit van de Raad van ministers wel wat af te dingen.
Ten eerste hebben de ministers, hoe je het went of keert,
een nationaal democratisch mandaat. Daarmee heeft de
Raad als collectief op zijn minst een van de lidstaten
afgeleide democratische legitimiteit. Dus heeft de burger, hoe beperkt ook, invloed op de richting van de
Europese politiek. Door een regering te kiezen stuurt een
volk ook de koers van de Raad. Illustratief zijn het optreden van minister Zalm in de Financiële Raad en de koerswijziging van Spanje na de recente verkiezingen.
Tenslotte spelen in ‘The right to govern’ de output-policies, hoewel benoemd als een van de dimensie van de
legitimiteit nauwelijks een rol. Blijkbaar wegen de
‘input-policies’ zwaarder dan de ‘output-policies’ waar
het gaat om de legitimatie van de EU.

Verschillend beginsel, andere oplossing(en)
Kuiper heeft in ‘Dienstbare overheid’ opgemerkt dat als
politiek macht berust op de volkswil een representatieprobleem tegelijkertijd een legititmatieprobleem is. De
studie van Van Staden laat zien hoe juist deze constatering is.
In de christelijk-staatkundige opvatting staan overheden
in dienst van God. De overheid is een instelling van God.
In ‘Richting Europa’ wordt nadrukkelijk geconstateerd,
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dat ook de EU onze overheid is (geworden). Haar legitimiteit rust dan ook niet in de wil van het volk maar in de
wil van God. Opmerkelijk is dat voor Anker en Luitwieler
de resultaten van de Europese samenwerking tot nu toe,
dus de output-policies, daarbij wel degelijk een rol spelen. Voor hen lijkt de langdurige periode van politieke
stabiliteit en economische groei de juistheid van de overdracht van nationale soevereiniteit naar EU-niveau te
bevestigen.
Vanuit het oogpunt van legitimatie is dus geen ‘vlucht
naar voren’ in de vorm van een democratisch gekozen
Europese regering en een kunstmatige creatie van een
Europese elite noodzakelijk. In de visie van de ChristenUnie wordt juist het belang van de culturele verscheidenheid in Europa benadrukt en staat de vraag centraal
hoe deze te behouden.

Maar welke?
Toch is ook voor de Christen-Unie de onwetendheid, de
onverschilligheid en de argwaan van de burger ten
opzichte van de Europese instellingen een reden van
zorg.
Het beleid van de overheid is immers een zaak die allen
aangaat en waar, idealiter, ook allen bij betrokken moeten zijn. Ten tweede dient macht gecontroleerd te worden omdat mensen gemakkelijk bezwijken voor de verleidingen van de macht. Daarbij gaat de voorkeur uit
naar een democratische controle. Kuiper stelt dat waar
wetgevingsmacht is, ook democratische controle dient te
zijn.
Nu behandelt Van Staden in zijn Clingendael-studie een
aantal opties om het vertrouwen van de burger in de EU
te vergroten. Hij beoordeelt deze mogelijkheden als
onvoldoende voor het creëren van een democratische
legitimiteit voor de EU. Vanuit het gezichtspunt van de
democratische controle op de EU-besluiten en de betrokkenheid van de burger bij de EU zijn deze opties het
overwegen echter zeker waard.

Uitbreiding bevoegdheden EP
Op dit moment kunnen noch het EP noch de nationale
parlementen effectieve controle uitoefenen op sommige
besluiten van de Raad; dit is het democratisch tekort.
Bovendien heeft het EP een beperkt budget-recht. Over
de zogenaamde verplichte uitgaven heeft ze geen zeggenschap. Deze vanuit het oogpunt van democratische
controle onwenselijke situatie is gemakkelijk op te lossen door de bevoegdheden van het EP uit te breiden. Net
als Anker en Luitwieler pleit ook de Europese Conventie
hiervoor. De ChristenUnie zou deze voorstellen van de
conventie kunnen steunen.
Maar redelijker wijze valt niet te verwachten dat uitbreiding van de bevoegdheden van het EP, hoe nodig ook
gezien vanuit het oogpunt van democratische controle,
de kloof tussen burger en Europese bestuurders zal kun-
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nen dichten. Ook in het verleden heeft verruiming van
de bevoegdheden van het EP niet geleid tot een hogere
opkomst bij de verkiezingen. Een reden hiervoor is dat
het debat tussen de regeerders en het EP ontbreekt. De
Raad van Ministers hoeft immers in het EP geen verantwoording af te leggen van haar besluiten. Zowel Kuiper
als Van Staden wijzen op dit andere democratische
tekort. Het ontbreken van een echt debat.
Wie overigens enigszins bekend is met de werkwijze van
het EP, weet dat een plenair debat tussen de parlementariërs onderling ook ontbreekt. Hoogst zelden wordt in
de plenaire zitting op elkaars bijdrage gereageerd.

De stijl van regeren
Juist vanwege het ontbreken van een debat zijn daarom
de alternatieven voor de bovengenoemde parlementaire
methode die Van Staden bespreekt interessant3. Dit
betreft vooral de wijze van regeren. De EU zou aan vertrouwen bij de burger winnen wanneer ze een regeerstijl
ontwikkeld die transparant, terughoudend, uitnodigend
en flexibel is.
- Transparant slaat op de mate dat de besluitvorming
open en toegankelijk is. Een politiek systeem gebaseerd
op transparantie zal aan vertrouwen winnen. Het voorstel van de Europese Conventie om de wetgevende vergaderingen van de Raad openbaar te maken is een stap
in de richting van een transparantere EU. Ook Anker en
Luitwieler zijn voorstander van het openbaar maken van
de stemmingen van de Raad.
- Door terughoudend om te gaan met haar bevoegdheden wint de EU ook aan vertrouwen. Overregulatie daarentegen ondermijnt het vertrouwen in de EU. Toepassing
van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit
zijn dan ook in het belang van de EU zelf.
- Door anderen te betrekken bij haar beraadslagingen,
bijvoorbeeld de vakbonden of belangenverenigingen,
kan de EU het draagvlak voor haar beslissingen vergroten. Kuiper wijst hier in ‘Dienstbare overheid’ ook op het
belang anderen dan politieke groepen te betrekken bij
de besluitvorming.
- Met de flexibele regeerstijl tenslotte wordt bedoeld dat
de EU alleen op die terreinen waar daar breed draagvlak
voor is voorstellen doet voor verdergaande integratie.
In wezen komen deze alternatieven erop neer, dat de EU
door voorzichtig en met wijsheid met haar bevoegdheden om te gaan het vertrouwen van de burger moet
winnen.
1

Van Staden volgt hier de indeling van Lord en Beetham, Journal of
Common Market Studies, vol 39, no 3 (2001)

2

De Europese Raad is de bijeenkomt van regeringsleiders, die veelal

3

Overgenomen vanLord and Beetham, Legitimizing the EU, pp 450-53

bepalend is voor richting en de snelheid van het integratieproces

ThemaArtikel

European Christian Political Movement
Door Gerard Geijtenbeek, internationaal secretaris van het landelijk bestuur van de ChristenUnie

De European Christian Political Movement (ECPM) is begonnen als een samenwerking tussen de Hongaarse
MDF en de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft al oude banden in Midden Europa. Begin jaren negentig zijn
de eerste contacten gelegd in Hongarije met de toenmalige KDNP en MDF en niet veel later ook met Fidezs.
De KDNP bestaat inmiddels niet meer en de andere partijen hebben stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt, van onbekend en bijna geen zetels naar regeringspartij en weer terug.

In het kader van het Matra-programma
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken worden cursussen gegeven,
opleidingen opgezet en congressen
georganiseerd.

MDF mag dan een grote partij zijn en
regeringsverantwoordelijkheid hebben
gedragen, er ontbreekt bijvoorbeeld
een denktank als ons wetenschappelijk
instituut.

Met de toetreding van de landen van
Midden- en Oosteuropa tot de
Europese Unie werd ook de vraag
actueel of we niet meer samen konden
doen. Deze vraag leefde zowel bij de
MDF als bij de ChristenUnie.
In 2002 is daarom de eerste Lakitelekconferentie opgezet. Daar waren naast
de deelnemers van ChristenUnie en
MDF ook vertegenwoordigers van de
Christian People’s Alliance uit het
Verenigd Koninkrijk, de Partei
Bibeltreuer Christen uit Duitsland, de
Estonian Christian People’s Party uit
Estland en deelnemers uit Roemenië,
België en Slowakije. De jongerenorganisaties PerspectieF van de ChristenUnie,
IDF van de MDF en Fidelitas, de jongerenorganisatie van Fidesz namen eveneens deel. Tijdens deze eerste conferentie is nagedacht over wat ons gezamenlijk bindt en dat is vastgelegd in de eerste verklaring van Lakitelek. Vorig jaar
vond de tweede conferentie plaats en is
meer gekeken wat de thema’s zijn die
de partijen aan elkaar bindt. Deze thema’s staan in de Verklaring Lakitelek II.
De partijen erkennen daarin dat God
de bron is van alle gezag en dat ze een
aantal concrete ethische zaken nastreven die ze graag in Europa gerealiseerd
zouden zien dan wel willen behouden.
Met deze conferenties wilden we de
christelijke politiek in Europa versterken. De partijen met wie we samenwerken zijn nog sterk in opbouw. De

Samenwerking
Het is van belang samen te werken
waar mogelijk. In Europa is het
Europese Parlement daarvoor de aangewezen plaats. Het zou goed zijn als
de partijen elkaar hier zouden vinden.
Maar de mogelijkheid van het vormen
van een christelijke fractie in het
Europese Parlement lijkt, hoewel
gewenst, op dit moment nog niet
mogelijk. Hoewel, je weet maar nooit
…Na de tweede Lakitelek conferentie is
de opbouw van het netwerk doorgegaan en met de partijen die nu zijn
gelinkt aan de ECPM website, zijn bijna
15 zetels in het Europese Parlement te
halen. Naast de eigen identiteit is ervaring ook belangrijk, zeker ook voor de
nieuwkomers. En dat alleen al kan een
belangrijk argument zijn om binnen
onze huidige EDD fractie te blijven
functioneren. Na de verkiezingen voor
het Europese parlement is pas duidelijk hoe de verhoudingen liggen.
Naast samenwerking in het Europese
Parlement wil ECPM beslist breder
functioneren, ook in landen die geen
deel uitmaken van de EU, zoals
Zwitserland en Noorwegen en met de
nieuwe buurlanden van de EU in het
zuiden en oosten.

aangesproken voelen door de verklaringen van Lakitelek zich kunnen aansluiten: Duitse en Scandinavische
Europarlementariërs bijvoorbeeld die nu
deel uit maken van de fractie van de EVP
waar ook het CDA deel van uit maakt en
die aangesloten zijn bij het CDI .
Daarnaast wil het ECPM een aantal
activiteiten organiseren die het doel
dichterbij brengen: een jaarlijkse conferentie in Lakitelek, regionale bijeenkomsten over regionale thema’s, de
uitwisseling van actuele informatie,
standpunten en opinies via de verder
te ontwikkelen website, het organiseren van een uitwisselingsprogramma
voor de aangesloten partijen en jongerenorganisaties en het uitwisselen
van basisdocumenten zoals de
inmiddels in het Engels vertaalde WIpublicatie ‘Richting Europa’ van
Benjamin Anker.
Om een en ander te organiseren zou
het goed zijn als het ECPM een betaalde kracht in dienst kreeg. Veel gebeurt
nu op basis van vrijwilligheid en eigen
bijdragen. Maar nog belangrijker is
het dat de alle betrokkenen de wil
hebben om van ECPM een volwaardig,
goed functionerend platform te
maken met als doel: een samenleving
naar Gods wil, ook in Europa.
1

Lakitelek is een gehucht in de Hongaarse Puszta’s onder
Budapest. Daar ligt het opleidingscentrum van de MDF
(http://www.lakitelek.hu/nepfoiskola)

2

De verklaring van Lakitelek II is te vinden op
http://www.ecpm.tk

3

Toekomst
ECPM wil zich ontwikkelen tot een
platform waar niet alleen partijen,
maar ook individuele politici die zich

Het CDI, Christian Democrats International, is het
internationale samenwerkingsverband van
Christendemocraten en volkspartijen. Interessant is het
om de missie te vergelijken met de verklaring van
Lakitelek. http://www.idc-cdi.org/mission/en/manifest.asp
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De euro:

tussen stabiliteit

Door Prof. dr. H.W. de Jong, econoom

De euro is ons geld. We betalen ermee en we worden erin uitbetaald. Wij gaan er schulden mee aan, maar spekken ook
onze spaarrekeningen in die munt. We gaan met vakantie in de landen buiten de eurozone omdat het er zo goedkoop
is. Tegelijk foeteren we op de hoge prijzen thuis, want daar heerst de euro over onze portemonnee. Als onze minister
van financiën de grote buurlanden kapittelt over hun begrotingstekorten wordt ons Oranjegevoel gestreeld door zoveel
moed en rechtlijnigheid. Gaat ons land in de min dan gewennen we aan de pijn met de slimmigheid: eerst zien of het
zover komt. Zakt de euro tegen de dollar dan zitten we in zak en as; Europa is een verzameling ouderwetse staten
geworden, de VS regeren de wereld. Zakt de dollar tegen de euro dan verontrusten wij ons over de dure euro, maar
laten ons troosten door de president van de Nederlandse Bank die zegt dat de dure euro goed is voor de innovatie in
ons werelddeel (alleen moet de stijging niet zo snel gaan…).

In oktober 2002 meldden de kranten dat 76% van de
Nederlanders tevreden is met de euro, na Luxemburg
het hoogste percentage in Europa. Op 23 februari 2004
zijn we massaal ongelukkig, met 34% het hoogste percentage in euroland.
En zo wisselen de stemmingen en viert het impressionisme hoogtij. Speelt de euro met ons of hebben we nog
enige zeggenschap over ons geld?

Korte geschiedenis van een lange weg
De oorspronkelijke tekst van het Verdrag van Rome was
niet bijzonder duidelijk over de monetaire integratie in
Europa. In Artikel 104 werd gesproken over doelen die
bereikt moesten worden en drie instrumenten die
gebruikt konden worden. De doelen: handhaving van
het vertrouwen in het geld, waarborgen van een stabiel
prijspeil en het verzekeren van betalingsbalansevenwicht. De instrumentele middelen: stabilisatie van de
Nooit tevoren is een zo grote conversie van nationaal
geld in een gemeenschappelijke munt uitgevoerd en
verliep de omzetting zo vlekkeloos.

wisselkoersen en onderlinge bijstand in geval van betalingsbalansproblemen; ook een zekere coördinatie van
de nationale economische en monetaire politiek ware
na te streven, maar voor de Europese Commissie was
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geen zelfstandige of bijzondere rol voorzien.
Deze opzet valt te begrijpen vanuit de toenmalige situatie. Het Bretton Woods-systeem van vaste wisselkoersen functioneerde bevredigend en de economische
groei van de Gemeenschap liet weinig te wensen over.
Maar tegen het eind van de jaren zestig veranderde die
zonnige toestand. De voornaamste oorzaak was het
opblazen van het Bretton Woods-stelsel door de
Verenigde Staten, die in 1971 de inwisselbaarheid van de
dollar in goud voor de centrale banken van andere landen beëindigden. De jaren zeventig brachten zwevende
wisselkoersen, inflatie en economische stagnatie en dat
waren dan ook de redenen die de uitvoering van het
Werner-rapport van 1970 - opgedragen door de Haagse
top van 1969 - deden mislukken. Dat rapport wilde volledige inwisselbaarheid van de valuta’s binnen de
Europese Gemeenschap en vaste onderlinge wisselkoersen, dan wel een Europese munt, te bereiken in 1980.
Met de jaren werd wel duidelijker dat een gemeenschappelijk monetair beleid voor de Unie urgenter
werd, maar er bleef nog een obstakel te overwinnen:
het onderlinge verschil van mening hoe zo’n beleid
vorm en gestalte moest krijgen en vooral: wat moest
worden nagestreefd.

Economisten versus monetaristen
Er was indertijd een controverse over de vraag of eerst
harmonisatie van het economische beleid moest zijn

ThemaStudie

en groei
bereikt alvorens verdere stappen op de weg van monetaire integratie konden worden gezet. De ene partij - de
economisten genoemd - stelde dat uiteenlopende inflatie in de lidstaten zich zou wreken op de afgesproken
wisselkoersen, waardoor zelfs in een muntunie de spanningen bij verschillend beleid onhoudbaar groot zouden
worden. Volledige monetaire integratie zou daarom volledige eenwording van het begrotings- en economisch
beleid vergen. Dit geluid werd vooral in Duitsland en
Nederland gehoord.
De monetaristen (sterk vertegenwoordigd in Frankrijk,
België en Italië) meenden daarentegen dat monetaire
integratie, dat naast vaste wisselkoersen ook een
beheerste liquiditeitsgroei omvatte, de lidstaten zou
verplichten hun economisch beleid aan te passen door
coördinatie. Dit laatste vooral indien een onafhankelijke
Europese Centrale Bank (ECB) aan strikte criteria inzake
haar gedrag zou zijn gebonden. Sommige zuidelijke landen wensten politieke vertegenwoordiging in een raad
van advies van de ECB, omdat zij vreesden dat anders de
economische groei onder het streven naar stabiliteit zou
lijden. De noordelijken wonnen, maar de recente ruzie
over het Stabiliteits- en Groeipact laat zien dat deze
controverse nog steeds actueel is en dat de zuidelijken
thans een meerderheid ten gunste van de groei hebben.

Institutionele voorzieningen
Een van de belangrijkste redenen die het slagen van de
monetaire integratie verklaart, is het bestaan van een
institutioneel kader dat de beleidsmakers en deskundigen steeds weer bij elkaar bracht. In een opvolgende
reeks commissies voerde de behoefte om uitwegen te
zoeken wanneer tegenstellingen rezen de boventoon.
Het economisch en monetair proces kon niet wachten
tot men, eventueel middels juridische procedures, zijn
gelijk of ongelijk kon halen. Het motto dat men boven
de weg naar de verwezenlijking van de euro zou kunnen
schrijven is het Hegeliaanse patroon: these versus antithese die zich onder pressie van de werkelijkheid in een
synthese oplossen.
Het dilemma stabiliteit of groei heeft men in grotere of
kleinere stappen, vaak voorbeelden van monetair vernuft, getracht te beheersen en aan de integratie dienstbaar te maken. Eerst was er de ‘monetaire slang', in april

1972 opgezet en bedoeld om de koersbewegingen van
de deelnemende valuta’s te beperken binnen een
gegeven bandbreedte. Daarna het Europese Monetaire
Systeem (EMS), dat de Ecu deed ontstaan en wisselkoersstabiliteit bracht door de pariteiten te fixeren
met geringe, nauw omschreven afwijkingsmogelijkheden (1979). Het systeem bezweek toen het Verenigde
Koninkrijk met een te hoge koers van het pond sterling
ging deelnemen en de druk van de valutamarkten niet
kon weerstaan (juli 1993).

Het dilemma tussen stabiliteit en groei bestaat nog
steeds en is allerminst overwonnen. Daaruit zijn de
huidige spanningen te verklaren.

In het Verdrag van Maastricht (1991) werd besloten op 1
januari 1999 een gemeenschappelijke munt in te voeren. Dit zou iedere twijfel over de stabiliteit van de
monetaire relaties tussen de lidstaten moeten wegnemen. Die munt zou in Madrid (1995) de euro worden
genoemd. In twee uitvoeringsrondes kreeg deze euromunt gestalte: per 1 januari 1999 als girale munt, dus
betaalbaar via overschrijvingen op rekeningen binnen
de eurozone; en op 1 januari 2002 als chartale geldeenheid, betaalbaar als contant geld met behulp van
munten en bankbiljetten. Nooit tevoren is een zo grote
conversie van nationaal geld in een gemeenschappelijke munt uitgevoerd en verliep de omzetting zo vlekkeloos. Tussen deze twee data kwalificeerden ook de
Grieken zich in 2000 om met de elf aaneensluitende
landen mee te doen. Andere landen, met name
Zweden, Denemarken en Groot-Brittannië aarzelden
en bleven per saldo afzijdig. Maar nieuwe deelnemers
dienen zich reeds aan: Oost-Europese landen willen, de
een gretiger dan de ander, van de partij zijn.

Waarborgt de euro stabiliteit en groei?
Gezien de turbulente geschiedenis werd in het Statuut
van de ECB de exclusieve verantwoordelijkheid voor de
nieuwe munt bij de centrale bank neergelegd. In het
eurogebied zou prijsstabiliteit de eerste prioriteit zijn;
met in acht name daarvan zouden ook groei, werkgelegenheid en andere doelen worden nagestreefd. Om
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die prijsstabiliteit te meten heeft de ECB een geharmoniseerde prijsindex laten ontwikkelen die de inflatie,
vooral aan de hand van de prijzen die voor de consument van belang zijn, vaststelt. Deze index mag, blijkens
een verklaring van de ECB van 13 oktober 1998 van jaar
tot jaar hoogstens tot 2% stijgen. Zo’n cijfer geeft duidelijkheid, want dalingen vallen niet binnen het begrip
prijsstabiliteit. Inflatie noch deflatie zijn gewenst.
Maar is niet reeds een stijging tot 2% inflatie?
Onderzoek van de consumentenbestedingen heeft laten
zien dat er twee oorzaken zijn die het indexcijfer van
nature omhoog drukken: veranderingen in het bestedingenpatroon en de invoering van nieuwe producten die
als regel een hogere kwaliteit en prijs hebben. Het eerste
wijst er op dat de consumenten hun inkomens op een
andere wijze willen besteden; als dat meer kost is het
geen inflatie. Het tweede betekent dat in de index wel
de prijs maar niet de kwaliteitsverhoging wordt meegewogen. Door beide factoren zou de inflatie worden overtrokken. Vandaar de 2% ruimte.

Geldhoeveelheid en inflatie
In het inflatiemodel dat de ECB gebruikt speelt de groei
van de geldhoeveelheid de grootste rol, hoewel andere
invloeden zoals die uitgaande van de wisselkoers,
invoerprijzen, loonkosten e.d. ook worden meegewogen.
Men kan echter niet zeggen dat dit model nu zo precies,
doeltreffend en tijdig werkt; daarvoor is enerzijds het
begrip 'geldhoeveelheid' en de veranderingen daarin te
ongrijpbaar, terwijl anderzijds het verband tussen geldgroei en inflatie niet eenduidig vaststaat. Om dat te
laten zien gebruik ik een grafiek uit een studie van

medewerkers van de ECB zelf.1 Met deze grafiek wil men
het verband tussen de geldgroei, die op de verticale as
wordt getoond en de inflatie, op de horizontale as, aantonen. Het gaat om 23 ontwikkelde, industriële landen,
lid van de OESO, en de periode is lang genoeg om overtuigend te zijn: 1960-1994. De schuin oplopende getrokken lijn is de zogenoemde regressielijn. Men ziet dat de
punten redelijk dicht bij de lijn liggen, wat betekent dat
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er een hoge correlatie is tussen geldgroei en inflatie (de
correlatiefactor R2 nadert 1; 0.802 in de formule). Tot
zover is alles in orde en is het duidelijk dat er een verband bestaat: teveel geld en inflatie hangen samen.
Er zijn echter twee kritiekpunten: Ten eerste is het verband nogal losjes. Bij een geldgroei van rond 10%

Het valt niet uit te leggen waarom een begrotingstekort
van een half of een procent boven de (willekeurig gekozen)
norm van 3% in een deelgebied van de eurozone waar geen
inflatie is zo problematisch zou zijn.
komen inflatiecijfers voor tussen 3,5% en 10%. Eenzelfde
geldgroei kan dus geheel verschillende inflatie opleveren naar gelang het land. Dat holt de praktische betekenis van de regel voor het Europese monetaire beleid
behoorlijk uit. En zagen wij in de afgelopen jaren niet
dat landen als Portugal, Ierland en Nederland een hoge
inflatie hadden, terwijl Duitsland en Frankrijk volgens
de ECB norm inflatievrij waren?
Ten tweede wil de positieve correlatie niet zeggen dat
de geldgroei de veroorzaker van de inflatie is. Andere
factoren zoals bijvoorbeeld invoerprijzen of loonstijgingen kunnen de impulsen tot inflatie geven en de geldgroei past zich daarbij aan. Die geldgroei komt voornamelijk van het bankwezen en de overige particuliere
sector; het deel dat de ECB beheerst in de vorm van het
chartale geld is relatief klein. Op indirecte manier heeft
de ECB wel invloed op de vergroting van het geldvolume door de particuliere sector, maar dat werkt –als het
al werkt - op onnauwkeurige en niet goed voorspelbare
wijze. Wat vaststaat, en dat is al heel wat, is dat de
Europese Bank op langere termijn gezien, de inflatie
kan tegengaan.
Met deze constateringen stellen we vast dat het dilemma tussen stabiliteit en groei nog bestaat en allerminst
is overwonnen. Daaruit zijn de huidige spanningen te
verklaren. Waarom immers de herhaalde oproepen van
de centrale bankiers om ‘structurele hervormingen'
door te voeren? Als de groei van de geldhoeveelheid zo
doorslaggevend is als zij beweren, is de oproep overbodig want alleen zij hebben zeggenschap daarover.
Tevens kan men van mening zijn dat de economische
groei niet hun verantwoordelijkheid is. Maar juist
omdat het monetaire beleid niet werkt met de gewenste precisie en tijdigheid ‘preken' de bankiers over loonstijgingen die te hoog zouden zijn, begrotingstekorten
die niet deugen, arbeidsmarkten die niet flexibel
genoeg zijn, etc. Die verwijten worden teruggekaatst
met verwijzingen naar het starre rentebeleid van de
ECB en de reële hoogte van de rente in Europa; na
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aftrek van de inflatie is die veel hoger dan in de V.S. en
Japan, terwijl de groei hier te wensen overlaat. En waarom een begrotingstekort van een half of één procent
boven de (willekeurig gekozen) norm van 3% in een
deelgebied van de eurozone waar geen inflatie is zo problematisch zou zijn, valt ook niet uit te leggen.

De dure euro
Moet de euro niet beschermd worden tegen de alsmaar
gelduitgevende overheden, de loonopdrijvende vakbonden, de stijgende zorgkosten en veel te hoge sociale
voorzieningen? Men doet het dan voorkomen alsof de
waarde van de euro in het geding is. Wat is die waarde?
In de gangbare geldtheorie onderscheidt men de interne
en de externe waarde. De laatste is de koopkracht tegenover het buitenland en ze valt af te lezen aan de wisselkoersen. De euro-dollar-koers is na dieptepunten van 82
dollarcent per euro in oktober 2000 en juni 2001 voortdurend gestegen tot gemiddeld ruim 126 cent per euro
in de eerste twee maanden van 2004. Wat de verklaring
van die stijging ook moge zijn, er spreekt toch geen
wantrouwen uit. Eerder is de dollar zwak, ook tegenover
de yen en het pond sterling. De naar handelsstromen
gewogen waarde van de euro is dan ook helemaal niet
sterk omhooggegaan en de Duitse overschotten op de
handelsbalans waren in 2002 en 2003 op recordniveau
(resp. 132 en 135 miljard). Zo slecht is het dus ook weer
niet gesteld met het Europese concurrentievermogen.
Het is naïef om de invoering van de euro de schuld
van de prijsstijgingen te geven

De interne waarde van het geld meet men af tegen de
binnenlandse prijzen. Kijken we eens naar de reeds
besproken geharmoniseerde prijsindex van de consumentenbestedingen in de eurozone, dan zien wij de volgende jaarlijkse stijgingen: in 1998 en 1999 1,1%; in 2000
2,1%; in 2001 en 2002: 2,3 en in 2003 een lichte afname
naar 2,1%. De overschrijdingen van de norm van 2% die
de ECB als grens trekt, waren dus zeer gering en het
gemiddelde over de periode 1998-2003 bleef met 1,8%
daar beneden. Dat een grote economie als de Europese
ten gevolge van de conjunctuur bewegingen in de prijzen doormaakt is normaal; maar ook van de invoering
van de euro in januari 2002 is in de prijsindex weinig te
merken. Wellicht kan één á twee tiende procent van de
stijgingen in 2002 en 2003 op het conto van de euro
geschreven worden, maar de veel grotere stijging van
1999 op 2000, namelijk een verdubbeling van de toename, duidt er op dat de hoogconjunctuur in die jaren de
schuldige was.

Natuurlijk weten we dat in bepaalde sectoren van het
bedrijfsleven misbruik van de situatie is gemaakt.
Intussen heeft de consument revanche genomen op de
prijsopdrijvers in horeca en andere sectoren waar
hij/zij de gang van zaken kan beïnvloeden. Die consument kan door elders te kopen, door het kopen achterwege te laten en door dingen zelf te doen die anders
gekocht zouden worden (bijvoorbeeld thuis eten) de
bestedingen maatgevend sturen en daarvan zijn wij
ook ditmaal getuige geweest. Alleen de overheid is in
staat het duurzaam te bont te maken en heeft die kans
dan ook niet laten liggen: lokale lasten, de onroerendzaakbelasting, parkeergelden, toeristenbelasting,
bouwleges, etc. hebben de gemiddelde prijsstijgingen
twee-, drie-, vier-.en meermaals overtroffen. Maar ook
hier is de variatie erg groot en de ene gemeente de
andere niet. Om van het Rijk maar niet te spreken! Het
is derhalve naïef om de invoering van de euro de schuld
van de prijsstijgingen te geven. De oude waarheid blijft
gewoon dat de aanwezigheid van concurrentie de hebberigheid van mensen en organisaties beteugelt.

De euro als reservevaluta
Zoals bedoeld heeft de euro zich in korte tijd gevestigd
als reservevaluta naast de dollar. Zij wordt door vele
instellingen en personen buiten de eurozone gebruikt
om in te handelen, kredieten te verlenen, leningen aan
te gaan of zekerheden aan te houden, of om de importen exporthandel in af te rekenen (dat betreft ingezetenen die volgens het Maandbericht over november 2003
van de ECB reeds in 50% van alle transacties in euro's
verrekenden tegen 40 á 42% in 2000). Alleen een groot
economisch gebied is in staat hiervoor een draagvlak te
vormen.
Is dat van belang? De Amerikanen stellen sinds de
beëindiging van het Bretton Woods-systeem hun internationale verplichtingen achter bij het nationale,
binnenlandse belang. Door het opgaan in de eurozone
hebben wij de schadelijke gevolgen daarvan kunnen
beperken; binnen die zone is nu muntstabiliteit. Het
was juist dat de ECB in haar eerste jaren erop koerste
de euro waarde en prestige te verschaffen. Nu het
debuut is gemaakt en prijsstabiliteit is bereikt, lijkt een
meer flexibele monetaire politiek, passend binnen de
doelstelling van Art. 3a van het Verdrag en Art.105 inzake het handelen van de Centrale Bank, opportuun.

1

Issing, O., e.a.: Monetary Policy in the Euro Area. Strategy and decision making
at the European Central Bank. Cambridge University Press, 2001, p.11.
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Christian Peoples Alliance
Door Jeremy Tyrell, campagne-coördinator voor de Europees parlementsverkiezingen van de CPA

The Christian Peoples Alliance (CPA) is the first truly Christian Democratic political party formed in
Britain. Founded in 1999, it emerged on the political scene more than 100 years after similar parties had
been founded in mainland Europe. This apparent delay in the formation of such a party is reflective of
the political development of the British Isles compared to mainland Europe.
In the mid 1800s Europe in general suffered from anti clerical and atheistic
governments. As a result churches and
faith communities were under attack
and the Christian way of life was under
threat. Christians were forced to form
political parties to defend their rights
and privileges and these parties gave
birth to modern Christian Democracy. In
Britain a similar development did not
take place. Due to the close association
of faith with politics through the work
of politicians such as Wilberforce,
Shaftesbury and Gladstone Christians
were influential in the development of
the main political parties. Such a link
may now be lost but it is important to
note that the Christian faith, its values
and its communal expression did not
suffer in Britain in the way they did in
Europe - that is until now. If faith should
inspire every area of our lives then involvement in politics is important. This cal-

ling was lost by the British Christians in
the 1960s and 1970s. Christian activity in
politics is important. It is important
because politics sets the terms by which
people live. The CPA was formed in
Britain when it became transparently
clear that the terms by which our society lived was no longer Christian in aims,
nature or inspiration. As a political party
the CPA offers a home for those who
recognise that the nature and destiny of
man is inextricably linked to our
existence as God’s creation and that
being created in the image of God each
person has a special value and a unique
dignity. Therefore the CPA seeks to
return British society to a state where its
populace has the option to follow
Christ’s call to love God and neighbour,
not just theoretically in church but practically in the way we live our everyday
lives and structure our communities.
Recognising the dignity of man’s crea-

Landbouwsymposium
Op 14 mei presenteert het wetenschappelijk instituut de conceptversie van
de landbouwpublicatie: “Boeren voor morgen”. In deze publicatie schetsen
we perspectieven voor de toekomst van de Nederlandse landbouw.
Tijdens het symposium zal deze publicatie ter discussie staan. Met reacties
van een aantal boeren, Nederlandse en Europese politici en een aantal
wetenschappers. Voor alle aanwezigen is er volop gelegenheid om inbreng
te leveren en zo mee te werken aan een betere publicatie. Er zijn bijvoorbeeld workshops per hoofdstuk: veilig en verantwoord voedsel, landbouw en
platteland, plattelandsondernemerschap, landbouw en Derde Wereld en
prijsvorming en ketens.

Datum: vrijdag 14 mei • Tijd: 15.00 - 20.00 uur
Plaats: Eemlandhoeve, Bunschoten
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tion in God’s image confers rights on
each human being but unlike the call of
the “free market right” of politics, balances these rights with responsibilities.
Although created with free will, humankind also has an obligation to live together in community. This presumes a limit
on liberty and a tolerance that is important for a Christian inspired party in a
modern pluralist state. In this context
the CPA sees itself as distinct from the
churches and seeks to attract support
from non-Christian group’s who ascribe
to its basic values. The CPA sees its role in
a modern, pluralist British society as setting limits on liberty and regulating
society to create an environment where
the opportunity to respond to Christ’s
call to humanity exists. The CPA made an
immediate impact on the British political scene in the London assembly elections of 2000. Standing as candidate for
the mayor of London its leader Ram
Gidoomal polled 100,000 first and
second preference votes. In the elections
to the assembly the CPA list polled
55,000 votes or 3.4% of the electorate.
This was sufficient to earn a seat on the
assembly - however an artificial hurdle of
5% imposed by the Government prior to
the election meant that the seat won was
allocated to another party. Since that time
the party has been consolidating itself
both within and outside London. It gained
its first ever Councillor at local government level in 2002 in the same borough
that Keir Hardie - the first ever Labour MP
was elected to parliament in 1899. In
2004 its aim is to contest and win seats in
both the London assembly and the
European parliament under proportional
representation.
www.cpalliance.net

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Arbeidsvreugde
Door Simone Kiewiet-de Wit, raadsgriffier gemeente Dirksland

Hebt u wel eens nagedacht over de arbeidsvreugde van de griffier?
Anders gezegd: hebt u er wel eens aan gedacht, dat het plezier dat de
griffier in zijn of haar werk heeft voor een (belangrijk) gedeelte kan
afhangen van de mate waarin raadsleden actief en betrokken zijn?
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een rare stelling, maar ik wil
het graag uitleggen.
De griffier is aangesteld ‘om de raad
en de raadscommissies terzijde te
staan bij de uitoefening van hun taak’.
De raad bepaalt de precieze taken en
werkzaamheden van de griffier. Deze
kunnen variëren van administratieve,
procesmatige tot inhoudelijke ondersteuning van de raad. Uit een onderzoek van SGBO in opdracht van de
Vereniging voor griffiers is gebleken
dat bij de meeste griffiers, de administratieve taken een belangrijk deel
van de werktijd opslokken. Zeker voor
griffiers van kleinere gemeenten, die
het zonder de ondersteuning van een
eigen griffie moeten doen, is dit niet
het meest uitdagende deel van het
takenpakket. Elke maand een aantal
commissies en een raadsvergadering
voorbereiden, zorgen dat de stukken
op tijd en compleet verzonden worden, is noodzakelijk, maar niet echt
spannend. Spannend wordt het pas,
als zich op het bestuurlijke vlak allerlei
bijzondere ontwikkelingen voordoen:
een wethouder die een motie van
wantrouwen krijgt of een heel college
dat opstapt en aan de burgemeester
het dagelijkse bestuur overlaat, zoals
onlangs in de gemeente SchouwenDuiveland is gebeurd. Ik weet het: voor
betrokkenen is het absoluut niet leuk
en de griffier krijgt het opeens heel erg
druk, maar vakmatig gezien zijn het
toch leuke ontwikkelingen.
Zover hoeven raadsleden wat mij
betreft niet te gaan om het leven van
een griffier aangenamer te maken. Het

is al fijn als raadsleden komen vragen
om hulp, bijvoorbeeld bij het opstellen
van een amendement of motie. Of, nog
leuker: als raadsleden zelf een onderwerp aan de orde willen stellen tijdens
een raadsvergadering en de griffier
vragen hen daarbij behulpzaam te zijn.
Juist daarin zie ik ook de kracht van het
dualisme en het voordeel van een
eigen griffier voor de gemeenteraad.
Het werk van raadsleden kan veel leuker en interessanter worden. Ze kunnen nu zelf initiatieven nemen en hoeven niet alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen op stukken die ze pas in de eindfase voorgeschoteld krijgen. Daardoor
kunnen ook actualiteiten op de agenda
van de raad gezet worden.
Het is nog mooier als de ambtelijke
organisatie zich ook een nieuwe
manier van werken gaat aanwenden.
In plaats van zaken eerst helemaal uit
te kristalliseren en alle voor- en nadelen te bespreken met de wethouder of
het college, kunnen belangrijke voorstellen ook in een beginstadium al aan
de raad worden voorgelegd. Die discussieert daar dan over, maakt een afweging tussen de aangeboden alternatieven en geeft de richting aan, waarna
het college met de uitgezette lijnen aan
de slag kan gaan. Dan praat je echt over
kaders stellen en uitvoeren. Overigens
heeft ook dat tijd nodig, ambtenaren
hebben net als raadsleden in de loop
der jaren een bepaalde manier van
werken opgebouwd en moeten daar
dus ook verandering in brengen.

In mijn gemeente (ruim 8000 inwoners) viert het dualisme geen hoogtij.
Dat hoeft ook niet. Veranderingen kunnen heel goed zijn, maar waar geen
problemen worden ervaren, is het
moeilijk de motivatie voor een veranderingsproces te vinden. Toch zijn
‘mijn’ raadsleden van goede wil en
staan ze ervoor open, maar het heeft
tijd nodig. En die tijd, die gun ik ze
eigenlijk niet. Omdat het mijn taak is
de raadsleden te helpen om het dualisme handen en voeten te geven, ben
ik direct na mijn aanstelling ijverig aan
de slag gegaan met het schrijven van
verordeningen, het geven van informatie en het maken van plannen. Ik weet
nu, dat ook ik de tijd moet nemen en
geven die nodig is om het dualisme
goede vorm en inhoud te geven, passend bij mijn eigen gemeente.
Om iets te kunnen bereiken, moet een
griffier wel regelmatig raadsleden zien,
spreken en ook daadwerkelijk iets voor
ze kunnen betekenen. Zodat er wederzijdse aandacht is, zij elkaar kunnen
motiveren en het zelfvertrouwen voor
beide partijen aangewakkerd wordt.
Ik weet zeker dat dit de arbeidsvreugde
van de griffier zal vergroten en geloof
me: daar varen raadsleden wel bij.
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ChristenUnie vóór Kunst
Door Corine Dijkstra, adviseur Raads- en Statenleden, cpdijkstra@christenunie.nl

Kunst brengt christenen in beroering. De aloude Mattheüs Passion, de film “The Passion” van Mel
Gibson en evenzo het theateroptreden I.N.R.I. van de Bloeiende Maagden, om maar even wat uitersten
te noemen. De ChristenUnie heeft kunstuitingen hoog staan, en wil niet alléén van de stoel komen als
kunst onze grenzen overschrijdt. Maar hoe doen we dat?
Over wat kunst nou eigenlijk is, lopen de opvattingen uiteen. Door sommigen wordt kunst gezien als het doorgeven van waarden die in een cultuur belangrijk worden
gevonden. Anderen, meer recent, zien in kunst een manier
om een cultuur met zichzelf te confronteren, een spiegel
voor te houden, een uitvergroting van het onbenoembare,
een reactie op wat is. Op die manier verlegt kunst juist de
waarden in een samenleving in plaats van deze waarden
door te geven.

"Mensen hebben de gave ontvangen om creatief te zijn, dat
wil zeggen om met wat de wereld aan mogelijkheden biedt
iets nieuws te maken. Kunstenaars verrijken het leven door
een nieuwe benadering van wat er om ons heen gebeurt"
Kunst kan echter ook los van waarden worden opgevat; het
esthetische van kunstuitingen als schilderkunst, muziek,
proza, poëzie beeldende kunst, staat dan centraal en daarmee de mogelijkheid van mensen om zich te uiten en zich
te laven aan de schoonheid van de kunst, aan het openen
van andere werkelijkheden. In het verkiezingsprogramma
van de ChristenUnie staat het als volgt: “Mensen hebben de
gave ontvangen om creatief te zijn, dat wil zeggen om met
wat de wereld aan mogelijkheden biedt iets nieuws te
maken. Kunstenaars verrijken het leven door een nieuwe
benadering van wat er om ons heen gebeurt (…)
Kunstenaars ontwikkelen sterke middelen om te communiceren. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en
het mooie als ook voor het bedreigende en het lijden.”
De geschiedenis maakt duidelijk dat juist het streven
naar veranderingen in de maatschappij een inspiratiebron is geweest voor kunst. De calvinistische emancipatiebeweging is van invloed geweest op de schilderkunst, de
letteren en de muziek. Met name in de 17e eeuw toonde
de “Hollandse School” de artistieke uitdrukking van de
toenmalige sociale en geestelijke verhoudingen in
Nederland; het was bij uitstek protestantse schilderkunst”.1 Eeuwenlang vormde het christelijke de innerlijke
drijfveer achter het creatieve domein. Nu lijken echter
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artistiek-culturele creativiteit en christelijke inspiratie
totaal verschillende wegen te gaan. Dat maakt christenen
kopschuw in hun reactie op kunst. Terwijl kunst juist ook
zoveel goeds te bieden heeft.
Het streven naar veranderingen door kunst klinkt ook
door in een zeer lezenswaardige publicatie van de CNV
Kunstenbond waarin 22 deskundigen op het terrein van
de cultuur is gevraagd naar hun toekomstbeeld van de
kunst en cultuur in Nederland. “Levenskunst is niet
afwachtend, levenskunst roept op om lichtend licht en
zoutend zout te zijn”.2 Juist nu het geloof permanent
huisarrest dreigt te krijgen in het publieke domein, kan
met kunst uitdrukking gegeven worden aan (geloofs)waarden, en het leven verrijkt worden met meer dan
economische perspectieven.
Zonder verder op de vele (christelijke) literatuur rondom
de opvattingen en ontwikkelingen omtrent kunst in te
gaan, zij met het bovenstaande aangegeven dat de
ChristenUnie zich, lokaal, provinciaal én landelijk een
pleitbezorger van het cultuurbeleid zou moeten tonen.

De weerbarstige praktijk
Dalen we vanuit dit betoog neer op de realiteit van deze
tijd, dan zie ik menig wethouder met financiën in de portefeuille bij het lezen van al dit moois denkbeeldig al met
de hand op de knip zitten en zich afvragen wie dat dan
wel betalen zal. Kunstbeleid is immers hoofdzakelijk een
zaak van de lokale en provinciale politiek. Toch hoeft het
stimuleren en ruimte bieden aan kunst niet altijd veel
geld te kosten. Ook in faciliterende zin kan kunst in een

De ChristenUnie zou zich, lokaal, provinciaal en landelijk
een pleitbezorger van het cultuurbeleid moeten tonen.
samenleving gestimuleerd worden. Enkele voorbeelden: in
diverse gemeenten wordt elk jaar een stadsdichter gekozen die speciale gelegenheden opluistert met een gedicht,
worden literaire wedstrijden voor scholieren gehouden,
en worden openbare gebouwen ter beschikking gesteld
voor culturele cursussen. Andere gemeenten geven in

Lokaliteiten

Cultuuruitingen kunnen het besef van
gemeenschap en identiteit versterken
en kunnen zo een belangrijke functie
vervullen voor de sociale cohesie en het
gevoel van eigenwaarde.

parken en andere openbare ruimten (én kerken!) gelegenheid voor beeldende of schilderachtige exposities.
Literaire cafés worden aangemoedigd door ruimte te bieden in stadsgidsen, in bibliotheken etc. Maar ook het
inzetten van overheidsmiddelen voor kunstuitingen als
theaterproducties, cabaretvoorstellingen en kunst in de
publieke ruimten, dient niet de laatste prioriteit op een
begroting te hebben. Immers, cultuuruitingen kunnen het
besef van gemeenschap en identiteit versterken en kunnen zo een belangrijke functie vervullen voor de sociale
cohesie en het eigenwaarde gevoel (ook van de jeugd!).

Normatieve beoordeling van kunst
Zo komen we, na deze loftrompet op de kunst, toch nog
op de remfunctie ten aanzien van kunst, waar christenen
bekendheid door verwierven. Want wat te doen indien
deze gesubsidieerde kunst niet deze positieve functie
heeft? Wanneer deze cohesie wordt afgebroken, door
kwetsend taalgebruik, godslastering of oneerbaarheid?
Nog even naar de geschiedenis. Abraham Kuyper heeft als
eerste een calvinistisch kunstconcept geformuleerd.3
Daarin werd, nog sterker dan de vorm, ook de inhoud van
een kunstwerk op grond van door religie en moraal voorgeschreven normen beoordeeld. Dit ethische kunstconcept heeft, zeker tot de Tweede Wereldoorlog maar ook
nog lange tijd daarna, model gestaan in de calvinistische
kunstopvattingen. Maar is deze opvatting nog vol te houden? Kan men, in de politiek nog pleiten voor zo’n normatieve beoordeling van kunst? Een ieder zal aanvoelen dat
in deze liberale samenleving de blikken aan vergadertafels slechts meewarig zullen oplichten bij zo’n pleidooi.
Bij de beoordeling van kunst mogen
morele motieven mede bepalend zijn.
Toch vindt de ChristenUnie dat bij de beoordeling van
kunst morele motieven mede bepalend mogen zijn.
Weliswaar is de vrijheid van de kunst en van de kunstenaars belangrijk, maar niemand – ook geen kunstenaar –
kan zich onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid. In een
oproep die recent naar die ChristenUnie-fracties is
gegaan4 waar de voorstelling “I.N.R.I”. de komende maanden speelt, heb ik gesteld dat er via de juridische weg vrijwel geen mogelijkheden zijn om zo’n voorstelling te verbieden. Zeker niet indien de kunstuiting zich bevindt in
een afgesloten ruimte waar mensen er zelf voor moeten

kiezen om het te zien. De eerbaarheid, discriminatie en
godslastering uit het Wetboek van Strafrecht worden
altijd weerlegd met de zogenaamde “bedoeling van de
acteurs”. Naar onze mening is dit ook niet de weg om iets
te bereiken. Beter is een streven naar een innerlijke verbondenheid aan een moraal. Een besef, dat we in een
samenleving zó niet met elkaar om willen gaan. Zoiets
bereik je eerder door bijvoorbeeld een orgaan in het leven
te roepen die kunstuitingen toetst aan een aantal kenmerken op het gebied van oorbaarbeid, goede smaak en
belediging van levensovertuigingen. Hierin dienen dan
vertegenwoordigers uit diverse bevolkingsgroepen te zitten. Daarbij valt te denken aan zoiets als de Kijkwijzer. Op
bestuurlijk niveau kun je als fractie aan het college vragen stellen over de betreffende kunstuiting. Een gemeente en een provincie is vrij om bepaalde activiteiten niet te
willen. Zo komt het voor dat men besluit om een bepaalde agressieve sport in een sporthal van de gemeente niet
toe te laten, omdat men de uitstraling van die sport negatief vindt voor de jongeren in de omgeving. Zo zouden er
ook morele afwegingen kunnen zijn om bijvoorbeeld een
theaterstuk niet op kosten van de gemeenschap uit te
laten voeren. Wil uw college dat een deel van de bevolking
zo geschoffeerd wordt?
Als ChristenUnie kunt u echter ook praktisch van u laten
horen rondom kwetsende en godslasterlijke kunstuitingen (weet wel goed waar u het over heeft!). Laat de kerken
een themadienst organiseren rondom de kwestie die lokaal
speelt of nodig via allerhande media mensen uit om verder
in gesprek te gaan. Laat in elk geval niet alleen verzet
horen, want dat blijkt de beste reclame te zijn om nog meer
mensen te trekken. Probeer in deze het kwade te overwinnen door het goede, toon een eigen positief initiatief.
ChristenUnie vóór kunst. Ik eindig met de oproep uw
ideeën omtrent een te volgen kunstbeleid door te geven.
De bedoeling is om middels een update van het onderdeel
“cultuurbeleid” in het Handboek Gemeente en Provincie
tot gezamenlijke ideeën en standpunten te komen om op
een positieve manier invulling te geven aan dit beleid.
1

E. Boekman, Overheid en Kunst in Nederland. Utrecht 1974

2

J.P. Balkenende, R. Kuiper en Leen la Rivière, De kunst van het leven,
de cultuurdaging van de 21e eeuw. CNV Kunstenbond 1999

3

A. Kuyper. Het calvinisme en de kunst. Amsterdam 1888

4

Zie voor de inhoud van deze oproep: www.bestuurders.christenunie.nl
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De watertoets
richtlijnen voor een dialoog tussen
Door mr. drs. P. Jong 1

Op 12 maart 2004 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de ‘Handreiking Watertoets 2’ en het
evaluatierapport `De watertoets leeft’ aan de Tweede Kamer aangeboden.2 De Handreiking Watertoets 2 is
uitgekomen in december 2003 en vervangt de eerste Handreiking Watertoets uit 2001. Op 1 november 2003
is een wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening van kracht geworden, waarmee de watertoets
juridisch verankerd is (Stb. 2003, 294 en 327).
In dit artikel worden de watertoets als beleidsinstrument en de juridische verankering van de watertoets in
het Besluit op de ruimtelijke ordening (hierna afgekort
als: Bro) in onderlinge samenhang beschouwd.
Met de watertoets als beleidsinstrument doel ik in dit
verband op de watertoets zoals die in de Handreiking
Watertoets 2 is uitgewerkt.3

De achtergrond van de watertoets
Naar aanleiding van ernstige wateroverlastsituaties in
de jaren negentig van de vorige eeuw is nieuw waterbeleid ontwikkeld: waterbeleid voor de 21ste eeuw (afgekort als: WB21). De watertoets maakt deel uit van dat
nieuwe waterbeleid. Na een advies van de Commissie
Waterbeheer 21e eeuw (WB21) op 31 augustus 2000 heeft
het kabinet zijn standpunt neergelegd in een stuk met
de titel: “Anders omgaan met water; waterbeleid in de
21e eeuw” (december 2000). Begin 2001 is door de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), het IPO (de provincies) en de Unie van
Waterschappen de Startovereenkomst Waterbeheer 21ste
eeuw ondertekend.4 De vertegenwoordigers van de
betrokken overheden spraken onder meer af dat ze vanaf

toets en de Bestuurlijke notitie Watertoets gepubliceerd.7
De Startovereenkomst was een opstap naar het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) dat in juni
2003 door het kabinet gesloten is met provincies,
gemeenten en waterschappen. In het NBW zijn afspraken gemaakt over doelen en maatregelenpakketten die
nodig zijn om de waterhuishouding op orde te brengen
en te houden, rekening houdend met onder meer klimaatverandering.8

De watertoets als beleidsinstrument

De watertoets is in meerdere opzichten bedoeld als integraal instrument. Ten eerste is de watertoets bedoeld
voor alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke
plannen. Zonder uitputtend te zijn, worden in de
Handreiking Watertoets 2 onder meer de volgende ruimtelijke plannen genoemd: bestemmingsplannen, vrijstellingen op grond van artikel 19 WRO, (inter)gemeentelijke
structuurplannen, regionale structuurplannen, streekplannen en streekplanuitwerkingen, tracéwet- en spoedwetprocedures en reconstructieplannen.9 Doel van de
watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in
beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en besluiten.
Ten tweede gaat het bij de beoordeling van die plannen
Doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige
en besluiten om alle van belang zijnde waterhuishouddoelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden
genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en besluiten. kundige aspecten; naast veiligheid en wateroverlast dus
ook waterkwaliteit en verdroging. Ten derde is de watertoets bedoeld voor alle wateren, zowel de zoete als de
het moment van ondertekening (14 februari 2001) de
zoute wateren, zowel rijkswater als regionaal water en
watertoets zouden toepassen. Een belangrijke aanleizowel oppervlaktewater als grondwater. Ten vierde is de
ding voor de juridische verankering van de watertoets
watertoets zowel bedoeld voor plannen en besluiten
wordt gevormd door de motie van het Tweede Kamerlid
waarbij concrete ruimtelijke ingrepen worden voorgeVan den Berg, waarmee de regering werd verzocht om
steld (inrichtingsplannen), als voor plannen en besluiten
de regeling van de watertoets te verankeren in het
5
waarin de locatiekeuze wordt bepaald.
Besluit op de ruimtelijke ordening. Deze motie is door
de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.6 De watertoets als beleidsinstrument is nadrukkelijk ook
bedoeld als procesinstrument. De watertoets is het hele
In het najaar van 2001 is de eerste Handreiking Water-

34
DenkWijzer - april 2004

Lokale Studie

ruimtelijke ordenaars en waterbeheerders
proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen
en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het watertoetsproces kent drie rollen: initiatiefnemer, waterbeheerder en beoordelaar. De initiatiefnemer is de overheid die het initiatief neemt voor het ruimtelijk plan of
besluit. Ook wanneer een private partij feitelijk de initiatiefnemer is, wordt in het kader van de watertoets de
overheid die het plan of besluit vaststelt aangemerkt als
de formele initiatiefnemer. De waterbeheerder is de
overheid die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in
het betreffende gebied. Bij een ruimtelijk plan kunnen
meerdere waterbeheerders een rol spelen: de provincie
als grondwaterbeheerder, het waterschap en soms de
gemeente als regionaal waterbeheerder en

De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen
en besluiten.
Rijkswaterstaat als rijkswaterbeheerder. Per geval is
natuurlijk van belang wat voor soort water in het geding
is. De beoordelaar is de overheid die het plan of besluit
al dan niet geheel of gedeeltelijk goedkeurt (provincie of
rijksoverheid). Het watertoetsproces bestaat uit een viertal fasen die idealiter doorlopen moeten worden.
1. In de initiatieffase informeren initiatiefnemer en
waterbeheerder elkaar over het ruimtelijk initiatief en
het watersysteem. De waterbeheerder formuleert in
overleg met de initiatiefnemer zogenoemde “wateraandachtspunten”, of, wanneer dat al mogelijk is, concrete
criteria. Aan het eind van deze fase zijn duidelijke
afspraken gemaakt over inhoud en procesverloop van de
watertoets. Deze afspraken worden bij voorkeur vastgelegd in een afsprakennotitie.
2. In de ontwikkel- en adviesfase werken initiatiefnemer
en waterbeheerder interactief en iteratief aan planontwikkeling. Aan het eind van deze fase maakt de waterbeheerder de balans op en geeft hij een zogenoemd
“wateradvies” vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid
voor het waterbeheer.
3. In de besluitvormingsfase maakt de initiatiefnemer,
vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het integrale plan,
de slotafweging in het ruimtelijke plan of besluit en legt
hij verantwoording over de gemaakte keuzes ten aanzien van water af in een zogenoemde “waterparagraaf”.
4. Bij een aantal ruimtelijke procedures wordt het watertoetsproces afgesloten met de beoordelingsfase, waarin

de beoordelaar een oordeel uitspreekt over het ruimtelijk plan of besluit en de toepassing van de watertoets
daarbij. Het gaat hierbij om ruimtelijke procedures
waarbij een goedkeuringsbesluit of een verklaring van
geen bezwaar nodig is van een hogere overheid, denk
bijvoorbeeld aan de goedkeuringsbevoegdheid van
Gedeputeerde Staten ten aanzien van bestemmingsplannen.
Hoewel het woord ‘watertoets’ in de beleidspraktijk
inmiddels behoorlijk ingeburgerd is, is het woord enigszins misleidend. Zoals ook blijkt uit bovenstaande schets
van het watertoetsproces is er namelijk niet sprake van
één enkel toetsmoment.10 Voor een goed verlopend
watertoetsproces is het noodzakelijk dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder nauw samenwerken aan het
ruimtelijk plan of besluit, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Hoe eerder de waterbeheerder een actieve inbreng levert, des te beter.
Wat nu precies de inhoudelijke waterhuishoudkundige
criteria zijn waaraan getoetst wordt, zal in goed overleg
tussen initiatiefnemer en waterbeheerder bepaald moeten worden. De watertoets is dus maatwerk.11 Het ideaaltypische watertoetsproces zoals dat wordt behandeld in
de Handreiking Watertoets 2, kan in goed overleg tussen
de daarbij betrokken actoren flexibel worden ingevuld,
mede afhankelijk van de aard van het ruimtelijke plan
waar het om gaat. Omdat het vooral gaat om goed overleg
tussen de waterbeheerders en de overheden die de ruimtelijke plannen en besluiten vaststellen, spreken sommigen liever over “waterdialoog” dan over “watertoets”.
De Handreiking Watertoets 2 benadrukt de sleutelrol
die de provincies vervullen bij de toepassing van de
watertoets.12 In het Nationaal Bestuursakkoord Water is
een coördinerende rol aan de provincies toebedacht.
De provincie is niet alleen een schakel tussen rijk en
regio, maar heeft tevens een goede positie om de
partners in de regio - met name de waterschappen en
de gemeenten - bij elkaar te brengen.

De juridische verankering van de watertoets
Het officiële opschrift van het besluit tot wijziging van
het Bro luidt als volgt: “Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 in
verband met gevolgen van ruimtelijke plannen voor de
waterhuishouding (watertoets)” (Stb. 2003, 294). Op 1
november 2003 is dit besluit in werking getreden (Stb.
2003, 327). Het woord “watertoets” is bewust tussen
haakjes geplaatst omdat het onderhavige besluit geen
regeling van “de watertoets” betreft. “Watertoets” is (nog
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steeds) een buitenwettelijk begrip dat niet in de wet noch
in het Bro voorkomt, hoewel het begrip in de beleidspraktijk veelvuldig gebruikt wordt.
De wettelijke verankering van de watertoets heeft gevolgen voor het vooroverleg over ruimtelijke plannen en voor
de (concept)tekst van de toelichting bij die ruimtelijke
plannen. Wat het vooroverleg betreft, bouwt dit besluit
voort op het besluit tot wijziging van het Bro van 22 mei
2000 (Stb. 2000, 234). Met dat besluit werden burgemeester en wethouders verplicht om bij de voorbereiding

Bij de volgende ruimtelijke plannen moet een waterparagraaf
opgenomen worden: streekplannen, regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen én bij grote projectvrijstellingen.
van een structuurplan of een bestemmingsplan overleg te
plegen met de besturen van bij het plan betrokken waterschappen. In de toelichting bij die wijziging is onder meer
opgemerkt dat de relatie tussen de planvorming op het
gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding van beide kanten versterkt zal moeten worden. Met
de wijziging van het Bro van juli 2003 wordt het vooroverleg ook verplicht bij de vrijstellingen op grond van artikel
19 lid 1 van de Wro.
Het besluit verplicht dat de toelichting bij ruimtelijke plannen een beschrijving bevat van de wijze waarop rekening
is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Deze beschrijving van de consequenties van
het ruimtelijke plan voor de waterhuishouding wordt in de
toelichting bij dit besluit aangeduid als de waterparagraaf.
Bij de volgende ruimtelijke plannen moet een waterparagraaf opgenomen worden: streekplannen, regionale structuurplannen (van de regionale openbare lichamen in de
zeven Kaderwetgebieden), gemeentelijke structuurplannen,
bestemmingsplannen én in de toelichting bij vrijstellingen
op grond van artikel 19 lid 1 van de Wro (de grote projectvrijstellingen). Op grond van dit besluit is het vooroverleg op
grond van artikel 10 Bro vanaf 1 november 2003 ook verplicht
bij de vrijstellingen op grond van artikel 19 lid 1 van de Wro.
Gezien het breed onderkende belang van water in de ruimtelijke ordening is het, volgens de nota van toelichting, namelijk moeilijk verdedigbaar dat bij de veel toegepaste artikel
19-vrijstellingen een watertoets achterwege blijft.
In het vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de waterbeheerder zal onder meer aan de orde moeten komen
welke inhoudelijke toetsingscriteria in een concreet geval
van belang zijn. Deze toetsingscriteria zijn met name te
vinden in rijksnota’s, provinciale plannen en waterbeheersplannen op grond van de Wet op de waterhuishouding. De
Handreiking Watertoets 2 bevat richtlijnen ten aanzien
van zowel inhoudelijke als procedurele criteria. Met het
verplicht voorschrijven van een waterparagraaf in de toelichting bij ruimtelijke plannen heeft tevens een juridische
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verankering plaatsgevonden van een beleidsmatige
richtlijn die het Ministerie van VROM in 2000 had gepubliceerd. In november 2000 had het Ministerie van
VROM met een ‘Handreiking water in bestemmingsplannen’ reeds een beleidsmatige stimulans gegeven om in
het ruimtelijke beleid een belangrijke plaats voor water
in te ruimen. Ook toen werd reeds gepleit voor het opnemen van een waterparagraaf bij ruimtelijke plannen.13
Wanneer we de juridische essentie van de wettelijke verankering van de watertoets tot ons door laten dringen
(vooroverleg én een waterparagraaf), dan kunnen we
vaststellen dat de juridische verankering slechts enkele
procedurele criteria betreft. De wetgever schrijft voor dát
er vooroverleg moet zijn tussen gemeenten en waterschappen bij vrijstellingsbesluiten op grond van artikel
19 lid 1 Wro; de wetgever laat de betrokken overheden
echter geheel vrij in de materiële invulling van dat vooroverleg. De wetgever schrijft voor dát er een waterparagraaf in de toelichting van een ruimtelijk plan opgenomen moet zijn; de wetgever laat het bevoegd gezag echter vrij in de materiële invulling van een waterparagraaf.
De wetgever verplicht het bevoegd gezag dat het ruimtelijk plan vaststelt niet om het advies van de waterbeheerders over te nemen. Dat advies blijft dus een advies.
Wel geldt juridisch een verplichting voor het bevoegd
gezag om zorgvuldig met dat advies om te gaan en om
in de waterparagraaf aan te geven of en in hoeverre met
dat advies rekening is gehouden. Het is in principe dus
ook mogelijk dat het bevoegd gezag op basis van een
zorgvuldige belangenafweging gemotiveerd aangeeft
dat het advies van de waterbeheerders in een concreet
geval niet wordt overgenomen.
De juridische verankering van de watertoets in het Bro is
strikt genomen slechts één van de juridische ankers van
de watertoets. Een ander juridische anker betreft het
gebruik van de watertoets bij bestaande bevoegdheden,
bijvoorbeeld de bevoegdheid van gedeputeerde staten

Welke politieke kleur men ook heeft óf in welke
economische fase men ook verkeert: men zal rekening
moeten houden met het water.
om goedkeuring te onthouden aan een bestemmingsplan (art. 28 lid 2 WRO). De terminologie van de WRO
inzake ‘een goede ruimtelijke ordening’ biedt een juridisch aanknopingspunt voor de watertoets. Indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een bepaald
ruimtelijk plan waterhuishoudkundige relevantie heeft,
dan zou - vanwege het niet of onvoldoende uitvoeren
van een watertoets - betwist kunnen worden dat voldaan wordt aan het vereiste van een goede ruimtelijke
onderbouwing.

Lokale Studie

Verschillen tussen de watertoets als beleidsinstrument en de juridische verankering
De watertoets als beleidsinstrument, zoals die wordt uitgewerkt in de Handreiking Watertoets 2, en de juridische
verankering van de watertoets in het Bro moeten duidelijk van elkaar onderscheiden worden. Ze houden verband met elkaar, maar er zijn ook verschillen.
In de eerste plaats is het beleidsinstrument watertoets
er op gericht dat er in een zo vroeg mogelijk stadium
overleg is tussen het bevoegd gezag dat een ruimtelijk
plan voorbereidt en de waterbeheerders in het betreffende gebied. In de juridische verankering van de watertoets in het Bro wordt daarentegen aangehaakt bij het
overleg op grond van artikel 10 Bro. Dat artikel verplicht
om bij “de voorbereiding” van het daar genoemde ruimtelijke plan overleg te hebben; strikt genomen is er dan
reeds een begin gemaakt met de voorbereiding van dat
ruimtelijke plan. Wanneer een gemeente echter wil handelen in de geest van de Handreiking Watertoets 2, is het
gewenst dat in een nog eerder stadium met elkaar
wordt overlegd. Een bestemmingsplan betreft meestal
slechts een klein deel van het gemeentelijke grondgebied. Beleidsmatig gezien zou het ideaal zijn wanneer er
reeds overleg plaatsvindt over de waterhuishoudkundige
consequenties van de ruimtelijke ontwikkelingen op het
schaalniveau van het gehele gemeentelijke grondgebied
(of op een nog hoger schaalniveau).
In de tweede plaats heeft de Handreiking Watertoets 2
betrekking op een grotere groep ruimtelijke plannen en
besluiten. In het voorgaande hebben we gezien dat de
juridische verankering van de watertoets een beperkt
aantal ruimtelijke plannen omvat. De Handreiking
noemt ook nog andere ruimtelijke plannen en besluiten
waar een watertoets verricht zou moeten worden, bijvoorbeeld landinrichtingsplannen. Aangezien de watertoets deel uitmaakt van breed gedragen beleid, en ook
bestuurlijk verankerd is in het Nationaal
Bestuursakkoord Water, zal ook bij ruimtelijke plannen
en besluiten die niet onder het Bro vallen terdege rekening gehouden moeten worden met de richtlijnen van
de Handreiking Watertoets 2. Steeds meer overheden
hebben deze richtlijnen een plaats gegeven in het eigen
beleid. In die gevallen zijn de richtlijnen uit de
Handreiking gepromoveerd tot beleidsregels, met een
hogere juridische status dan richtlijnen.14

Tot slot
Bestuurlijke afspraken in het kader van de
Startovereenkomst WB21, in combinatie met politiek
draagvlak voor de watertoets (motie Van den Berg), hebben uiteindelijk geleid tot een juridische verankering
van de watertoets. Bewust is gekozen voor een zeer lichte juridische verankering in het Besluit op de ruimtelijke

ordening, die bovendien slechts enkele procedurele punten betreft. De beleidsmatige richtlijnen ten aanzien van
de watertoets hebben een veel bredere scope en bevatten bovendien ook vele inhoudelijke aandachtspunten.
Om die reden blijven deze richtlijnen ook relevant voor
de ruimtelijke plannen die onder de juridische verankering vallen. De brede beleidsmatige richtlijnen en de
smalle juridische verankering vullen elkaar zeer goed
aan. In een tijd waarin sprake is van een hernieuwde
roep om deregulering verdient het aanbeveling om juridische regelingen zo licht mogelijk te laten zijn. Een lichte juridische regeling in combinatie met een breed uitgewerkt beleid kunnen tezamen effectief zijn om in de
beleidspraktijk de gewenste aandacht voor water te
bewerkstelligen.
Door de wettelijke verankering van de watertoets krijgt
water in ruimtelijke plannen meer aandacht dan waarschijnlijk zonder wettelijke verankering het geval zou
zijn. Belangrijke voordelen van wettelijke verankering
zijn dat de aandacht voor water door die verankering
minder beïnvloed zal worden door de politieke waan van
de dag en de schommelingen in de economische conjunctuur. Welke politieke kleur men ook heeft óf in welke
economische fase men ook verkeert: men zal rekening
moeten houden met het water. In de Lage Landen (Les
Pays Bas) is dat wel zo verstandig. Ongeacht politiek,
beleid óf wettelijke regeling, is het verstandig om rekening te houden met de natuurwet dat water altijd naar
het laagste punt toestroomt. Met een watertoets voorkóm je nattigheid!

1

Pieter Jong is juridisch adviseur op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en parttime
docent omgevingsrecht aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Dit artikel is op
persoonlijke titel geschreven en is een geactualiseerde en ingekorte versie van een artikel
dat begin 2004 is verschenen (De Gemeentestem 7199, 17 januari 2004, p. 1-8).

2

Kamerstukken II, 27 625, nr. 36.

3

Handreiking Watertoets 2, Samenwerking aan water in ruimtelijke plannen, december 2003.

4

Zie: Staatscourant 20 februari 2001, nr. 36.

5

Kamerstukken II, 2000-2001, 27 625, nr. 8.

6

Handelingen Tweede Kamer, 5 juli 2001, TK 96-6055.

7

De Handreiking Watertoets 2 en de Bestuurlijke notitie Watertoets zijn te raadplegen via
de website: www.watertoets.net. Op deze website is ook veel andere informatie over de
watertoets beschikbaar.

8

Het NBW is te downloaden via de website: www.nederlandleeftmetwater.nl.

9

Handreiking Watertoets 2, p. 25.

10

Handreiking Watertoets 2, p. 9.

11

Handreiking Watertoets 2, p. 29.

12

Handreiking Watertoets 2, p. 17.

13

Ministerie van VROM, De waterparagraaf, Handreiking water in bestemmingsplannen,
Den Haag, 2000.

14

Voor een uitgebreide toelichting op het onderscheid tussen beleidsregels en richtlijnen in
verband met de watertoets verwijs ik naar mijn bijdrage in De Gemeentestem (nr. 7199, p. 1-8).
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Ondernemen met God
Door Wybo Miedema, raadslid Hengelo (Ov.) en al 15 jaar zelfstandig ondernemer (audio-visuele vormgeving)
i.s.m. zijn echtgenote, hoofd P&O van een welzijnsstichting met 320 mensen in dienst

Op het thema "arbeid" kan heel wat tegeltjeswijsheid worden losgelaten. Een bekende
is "Ik ben gek op werken, ik kan er uren naar kijken". Die spreuk is aan de schrijvers van
dit boek niet besteed. Zij gaan er van uit dat arbeid een christelijke roeping is tot eer
van God. Omdat dit als te algemeen wordt ervaren, komen de schrijvers tot de volgende definitie: “Arbeid is alle verantwoordelijkheid die de mens door daadverwerkelijking
op zich neemt voor de zinvervulling en zinontplooiing van de schepping.” (p.45)

Als u de laatste zin leest, dan weet u dat dit geen boek is
dat gemakkelijk wegleest. De basis voor dit boek werd
gelegd door Hans van Roon (1932 -1998). Als ondernemer
heeft hij in de praktijk een wijze van werken ontwikkeld
die in een min of meer theoretische visie is neergelegd.
Henk de Vries, overigens geen ondernemer maar universitair hoofddocent standaardisatie en normalisatie, heeft
uitgaande van de visie dit boek geschreven.
Kort door de bocht: Arbeid kost moeite als gevolg van de
zondeval. Door geloof krijgt onze arbeid perspectief naar
God en onze medemens. Arbeid wordt dus een invulling
van onze christelijke opdracht. In die zin zou de mens door
arbeid God behagen.
De titel van het boek dekt de lading niet. Het boek borduurt heel lang voort op het thema "arbeid" en gaat dan
ver over de helft (p.63) pas over op "ondernemen". Als voorbeeld wordt steeds Nehemia gebruikt. Ik heb daarom nog
maar eens de geschiedenis van Nehemia nagelezen en ik
kom tot de conclusie dat Nehemia een uitstekend manager was, zelfs een uitstekend bestuurder, maar geen ondernemer. Het voorbeeld gaat mank en dat geldt helaas voor
meer voorbeelden, zoals Jozef. Mozes en Jozua die leiders
waren, maar geen ondernemers. Petrus was als visser juist
wel ondernemer, maar hij komt in het boek niet voor.
Van Roon pleit voor een ondernemingsgemeenschap die
bestaat uit één of meer arbeidsgemeenschappen. Het
komt er op neer dat de medewerkers binnen een onderneming steeds hetzelfde doel voor ogen hebben, het welzijn
van de onderneming en dat het behalen daarvan vreugde
schenkt. De medewerkers, inclusief de leiding, moeten
elkaar dienen. Ook deze conclusie is korter dan in het boek
staat weergegeven en dat geeft ook het manco van dit
boek aan. Het taalgebruik is vaak heel wollig: "De ondernemersdoelen vinden hun toetssteen in het "bewoonbaar"
maken van de aarde (Jesaja 45:18-19), tegen de achtergrond
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Ondernemen met God.
Christelijke visie op arbeid en ondernemen.
ir. Hans van Roon en dr.ir. Henk J. de Vries
Telos / Buijten & Schipperheijn Motief / CBMC
Delft / Amsterdam 2003
106 p., ISBN 90 5881 137 9, e 14,90

van de geschiedenis van onze cultuur (hoofdstuk 1) en
de bijbelse perspectieven voor de samenleving (hoofdstuk 2).” (p.73)
Op de achterflap staat dat er onderwerpen worden
behandeld als: kenmerken van het huidige bedrijfsleven;
ondernemerschap; en praktische zaken. Dat is niet waar.
Er worden enkele voorbeelden en theorieën genoemd,
maar die worden direct getoetst aan de eigen visie. In de
gehanteerde exegese zal lang niet iedereen zich kunnen
vinden. Het boek is van alles wat en dus van alles niks.
Arbeid, ondernemer, onderneming, Bijbel, theologie,
visie, theorie, praktijk, alles komt aan de orde, en dat in
slechts ongeveer honderd pagina's. In de conclusie wordt
nog een nieuwe visie beschreven en dat maakt dat de
conclusie geen conclusie is, en dat is jammer. Helaas zijn
er na de correcties ook nog wat slordigheden overgebleven zoals een verwijzing naar een niet bestaande paragraaf. Het boek kan interessant zijn voor een theoretische studie over arbeid of ondernemen. Maar ondernemers kunnen er niet veel mee, hoewel het boek juist
voor hen was geschreven.

Ingezonden reacties
De redactie van DenkWijzer wil graag ruimte geven aan reacties op artikelen. Het gaat dan om korte (max. 250 woorden), ingezonden emails. De
redactie houdt zich het recht voor reacties niet te plaatsen of in te korten.

een oud-medewerker
dinsdag 7 februari 2004

Complimenten aan het WI voor het nieuwe nummer van
DenkWijzer. Heel interessant en belangrijk.

De gemeente Dantumadeel is een dynamische en groene
woongemeente in Noordoost Friesland met ongeveer
20.000 inwoners. De gemeente bestaat uit 3 grotere en een
aantal kleinere dorpen. Het gemeentehuis is gevestigd in
het grootste dorp Damwoude. De ChristenUnie is de op één
na grootste fractie in de gemeenteraad met 3 van de 17
raadszetels. Ook maakt de ChristenUnie al 10 jaar deel uit
van het college van B&W. Op 31 augustus a.s. vertrekt de
huidige burgemeester van Dantumadeel. ChristenUnie
Dantumadeel is van mening, dat – gelet op de kerkelijke
samenstelling van de bevolking – er plaats zou moeten zijn
voor een ChristenUnie-burgemeester. In de provincie Fryslân
is thans geen enkele CU- burgemeester.

Het bestuur van ChristenUnie Dantumadeel
is dan ook op zoek naar één of meer

Kandidaat Burgemeesters
van ChristenUnie huize, die bereid zijn te
solliciteren naar de functie van Burgemeester
van onze gemeente.
Op dit moment is de Gemeenteraad samen met de
bevolking van Dantumadeel bezig met het opstellen van
een profielschets. Wat het bestuur van ChristenUnie
Dantumadeel betreft zouden kandidaat burgemeesters
in ieder geval aan de volgende eisen moeten voldoen:
• bestuurlijke ervaring of leidinggevende ervaring in het
bedrijfsleven
• aantoonbare uitstekende communicatieve vaardigheden
• gericht op samenwerking met college, raad en ambtelijke
organisatie
• in staat de zorgplicht- en coachtaken op uitstekende wijze
te voeren
• sterke persoonlijkheid
• actief lid van een protestants-christelijk kerkgenootschap
Geschikte kandidaten kunnen voor meer informatie
contact opnemen met de voorzitter van ChristenUnie
Dantumadeel, dhr. G.J. Veenstra, tel. 0511 424395,
e-mail: gjveenstra.bakker@filternet.nl

D. Heerema (mailto:dh@marlan.com)
maandag 23 februari 2004
wi@christenunie.nl
europa

Op de site van het Wetenschappelijk Instituut zijn via een
enquête aan de lezer vragen voorgelegd over Europa. De vragen
zijn vooral ontleend aan het Europees geharrewar over het concept voor de Europese Grondwet: de strijd om posities, de strijd
om de macht en het geld. Men vindt iets wel of niet belangrijk,
men is voor of tegen. Ik hoop dat de resultaten van de enquête
nuttig zijn voor de ChristenUnie. Ik hoop ook dat de
ChristenUnie voor de inrichting van Europa en de wereld nog
vastere grond zal vinden, namelijk de geboden van Christus.
God is wijzer dan de mensen. Ik hoop dat de ChristenUniebestuurders zich - meer dan door enquêtes - stevig laten leiden
door de aanwijzingen van Christus: een boodschap voor alle
volken, om die te doen. Bureaucratie, misdaad en terreur worden zo tegengegaan. Liefde, barmhartigheid en trouw zullen zo
groeien. Effecten met garantie (Deut.5:29).

Piet Bras, secr. ChristenUnie Den Helder
dinsdag 9 maart 2004
denkwijzer@christenunie.nl
permanente campagne

Hartelijk dank voor het februari-nummer van DenkWijzer. Het is
goed dat de achtergronden van de permanente campagne worden toegelicht en ik hoop dat de artikelen over de permanente
campagne inderdaad 'opschudding' te weeg brengen en de
besturen van de lokale, plaatselijke ChristenUnie afdelingen zich
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Vanuit het Woord,
onze basis, mogen we Daadwerkelijk, onze missie en onze idealen
uitdragen. Ja, mag het zo zijn dat de ChristenUnie niet alleen
groeit in de breedte (meer bekendheid etc.) maar ook in de diepte
(dat we steeds goed gemotiveerd zijn, vanuit de juiste basis).

A. Kadijk (mailto:a.kadijk@planet.nl)
vrijdag 27 februari 2004
denkwijzer@christenunie.nl
normen voor dualisering

De heer L.A.van der Pol, ChristenUnie-raadslid te Sneek, schrijft
in DenkWijzer febr.2004 een column over "Duaal besturen, dat
doen we even!?" Het is een goed geschreven, evaluerend en zeer
betrokken artikel. Volgens Van der Pol beantwoordt Sneek nog
maar voor een gering deel aan de doelstellingen van duaal
bestuur. Welke doelstellingen moet een raad bereiken? Dient
een raad te streven naar de idealen van de cie-Elzinga of van
minister De Graaf? Als feit zijn ze aan elke gemeenteraad voorgeschoteld. Maar dat zijn toch niet onze normen? Vanuit ons
eigen standpunt (ChristenUnie) kunnen we een rangorde aanbrengen in de doelen die de regering ons aanreikt. Mijns inziens
behoren besluitvaardigheid van de raad en het betrokken zijn
bij het bestuur van de burgers een hoge prioriteit te krijgen. Lof
voor oud-burgemeester Hartkamp die aangeeft dat een raad
met goed overleg en consensus geen halsmisdaad begaat.
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‘Blok’ en verder
De integratie van allochtonen is, ondanks falend integratiebeleid, grotendeels geslaagd en dat is een prestatie van formaat van zowel de betreffende allochtone burgers als van
de ontvangende samenleving. Zo luidt in een notendop de
belangrijkste conclusie van de Tijdelijke Commissie
Onderzoek Integratiebeleid. Onlangs verdedigde de commissie haar rapport ‘Bruggen bouwen’ in de Kamer en kreeg
daarvoor lof. Wat heeft de commissie gezegd, hoe moet het
nu verder met het integratiebeleid en wat is de eigen
insteek van de ChristenUnie daarin? Tineke Huizinga in dit
artikel: “Toekomstig integratiebeleid zal het nemen van
eigen verantwoordelijkheid moeten stimuleren.”

9

Kleurenblind
Ruud Koopmans, hoogleraar maatschappelijke verandering
en conflict schreef vorig jaar in het boek ‘Politiek in de
multiculturele samenleving’ een hoofdstuk getiteld ‘Het
Nederlandse integratiebeleid in internationaal vergelijkend
perspectief’. Een dergelijk vergelijkend onderzoek was nog
niet eerder gedaan. ”Ik heb integratieresultaten vergeleken
van zoveel mogelijk Europese landen en dan heb ik gekeken
naar arbeid, onderwijs, wonen, criminaliteit en politieke
participatie. Wat je ziet is dat Nederland zich op al die
gebieden wat betreft het verschil tussen allochtoon en
autochtoon in de Europese achterhoede bevindt”.

20
Integratie en botsende grondrechten
In het maatschappelijke en politieke debat over integratie
neemt de kwestie van de grondrechten en in het bijzonder
de botsing van verschillende grondrechten een belangrijke
plaats in. Met name de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting komen keer op keer terug in het
spreken over integratie: hoever reiken deze vrijheden en wat
moet er in een democratische rechtsstaat gebeuren als deze
grondrechten conflicteren met andere grondrechten, zoals
het gelijkheids- of non-discriminatiebeginsel? André
Rouvoet zet de ChristenUnie-lijn uiteen.

22
Integratie in de gemeente
Hetty Voogel geeft aan wat de uitgangspunten voor de rol
van de gemeentelijke overheid zou kunnen zijn bij de integratie van nieuwkomers. Vervolgens hoe de gemeente deze
rol kan vormgeven op terreinen als onderwijs, werkgelegenheid, religie, cultuur en samenlevingsopbouw en als laatste
op het terrein van de achterstandsbestrijding.
Overige thema-artikelen op pagina 14, 17 en 18.

ThemaInleiding

Medelanders
Door Erik van Dijk, eindredacteur

“Multicultureel leven we toch meer in een soort LAT-verhouding ten opzichte van elkaar. (…) De voor ons
land gebruikte kenmerken ‘tolerant en multicultureel’ zijn eigenlijk enigszins ongepast zijn. Ze zijn vaak
niets anders dan een wit gepleisterde façade waarachter ‘onverschilligheid en egoïsme’ schuil gaan.”
het interview voor op te houden met allochtonen alsmaar het stempel ‘Marokkaan’ of ‘Turk’ te blijven opplakIn februari 2002 verscheen ook al een themanummer
ken en hen in de eerste plaats als Nederlanders te benaover de multiculturele samenleving. Daarin schreven
deren, als medelanders en medeburgers.
onder meer Marco Vermin van St. Gave en Cees Rentier
Integratie vraagt niet alleen inzet van allochtonen, maar
van St. Evangelie & Moslims over de kloof tussen autochzeker ook van autochtonen. Dat is volgens Koopmans een
tonen en allochtonen, of specifieker nog: tussen christeonderbelicht terrein. Ook de studie door de Tweede
lijke autochtonen en islamitische allochtonen. Het bovenKamerfractie legt hier de vinger op. “Integratie heeft alles
staande citaat is uit de column van Marco Vermin.
te maken met de houding en mentaliteit van de ontvanVolgens hem is er echter ook een andere manier om
gende samenleving. Veelbetekenend zijn uitspraken van
tegen allochtonen en asielzoekers aan te kijken, namelijk
allochtonen die al jarenlang in Nederland wonen en
vanuit het gezichtspunt van onze Hemelse God en Vader.
volop geïntegreerd zijn, maar zich in het huidige klimaat
“We geloven toch dat God boven alle dingen en gebeurteniet geaccepteerd voelen.”
nissen staat en dat er niets buiten Hem om gebeurt?”
Integratie betekent dat allochtonen zich niet moeten
Zou het dan niet Gods werk kunnen zijn dat juist mensen
opsluiten in hun zuil, maar dat autochtonen dat ook niet
uit landen waar een christelijk getuigenis niet of nauwemoeten doen. Vooral christenen hebben helaas de neiging
lijks mogelijk is komen naar landen waar dat nog vrijelijk
om zich binnen een eigen zuil terug te trekken, terwijl zij
kan? Dan zijn zij een geschenk van God. “Een mogelijktoch de opdracht van Jezus hebben gekregen om een zouheid om ware liefde te betonen.“
tend zout te zijn en een lichtend licht (Mattheüs 5:13-16)!
Cees Rentier: “Vanuit het evangelie worden we opgeroeHet zout heeft helaas veel van zijn kracht verloren.
pen te streven naar respect tussen volken en culturen,
Geredeneerd vanuit de problematiek van de zwarte schozeker wanneer het gaat om minderheden en vluchtelinlen heeft de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie
gen. Deze tolerantie mag echter geen onverschilligheid
misschien gelijk als zij in dit nummer stellen: “De oproep
inhouden voor wat deze nieuwe medelanders geloven en
van Onderwijsminister van der Hoeven aan bijzondere
hoe zij dit willen uitleven in de samenleving. (…) De tweescholen met een toelatingsbeleid om ‘de luiken open te
de generatie moslims is steeds minder vaak moslim vanzetten’ lijkt daarom in de context van het integratiedebat
wege etnische achtergrond en steeds vaker vanwege een
weinig op zijn plaats.” Maar als we kijken naar de roeping
persoonlijke keuze. Moslims in ons land zijn steeds meer
van Bijbelgetrouwe christenen om zout voor deze multieen volwaardige gesprekspartner, aan wie we ook kriticulturele samenleving te zijn, dan moeten we de oproep
sche vragen kunnen en moeten stellen. De weg van het
van de minister toch niet zomaar terzijde schuiven.
kruis betekent tolerantie en ruimte voor tegenspraak,
maar in plaats van onverschilligheid ook een passie voor
Veel leesgenoegen toegewenst.
anderen, wie zij ook zijn en wat zij ook geloven. Een
gedrevenheid die in woorden en daden anderen uitnodigt Hem te volgen die het Licht van de wereld is.”

Multiculturele polder

Etcetera

Integratie
Laten we bovenstaande positieve insteek uit het vorige
multiculturele nummer voortzetten. Te vaak is de toon in
het debat hard en polariserend. Te veel gaat het over wij
en zij. Laat onze insteek anders zijn. Christelijk-sociaal.
Liefdevol, respectvol, maar ook rechtvaardig.
Op verschillende plaatsen in dit nummer wordt opgeroepen bruggen te bouwen. Socioloog Koopmans pleit er in

• Het vorige themanummer over de multiculturele samenleving
is nog steeds verkrijgbaar bij het WI. Veel artikelen uit dat
nummer zijn overigens te vinden op www.wi.christenunie.nl
• Reageer op artikelen in dit nummer door een e-mail te sturen
naar de redactie (denkwijzer@christenunie.nl )
• Dr. Jan Post, tot voor kort wethouder in Katwijk is de nieuwe
hoofdredacteur van DenkWijzer. In het volgende nummer stelt
hij zich aan u voor.
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‘Blok’ en verder
Door Tineke Huizinga, lid Tweede Kamer namens de ChristenUnie1

De integratie van allochtonen is, ondanks falend integratiebeleid, grotendeels geslaagd en dat is een prestatie van formaat
van zowel de betreffende allochtone burgers als van de ontvangende samenleving. Zo luidt in een notendop de belangrijkste
conclusie van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid. Onlangs verdedigde de commissie haar rapport ‘Bruggen
bouwen’ in de Kamer en kreeg daarvoor lof. Wat heeft de commissie gezegd, hoe moet het nu verder met het integratiebeleid
en wat is de eigen insteek van de ChristenUnie daarin?

Toonzetting
Hoewel veel partijen uitermate kritisch reageerden bij
het verschijnen van het eindrapport van de commissieBlok (hierna: de commissie), hebben eigenlijk alle partijen in de Tweede Kamer inmiddels aangegeven het werk
van de commissie uiterst waardevol te vinden.
De waarde van het rapport ligt er in dat er – in de woorden van commissievoorzitter Blok – precisie in het debat
wordt gebracht. Nu het in het politieke klimaat van
Nederland sinds de opkomst van Pim Fortuyn bon ton
geworden is voor politici om elkaar te overtreffen met
strenge voorstellen rond de integratie van allochtonen,
heeft de commissie het debat in meer feitelijk vaarwater
gebracht. “Benoem de verschillen daar waar zij te onderbouwen en relevant zijn, niet om te stigmatiseren maar
om het probleem te kunnen oplossen”, aldus Blok in het
Kamerdebat. Dat lijkt mij een goede benadering.
Immers, in de politieke correctheid van de afgelopen dertig jaar werd het benoemen van verschillen ten onrechte
al gauw als racistisch bestempeld. Maar nu de slinger de
andere kant opslaat bestaat het risico in een nieuwe
politieke correctheid terecht te komen, die degene die
niet hard genoeg moord en brand schreeuwt over de
allochtonenproblematiek als naïef en soft brandmerkt.
Christelijke politiek mag zich noch door de ene noch
door de andere politieke correctheid laten meeslepen.
Dat botst met onze verantwoordelijkheid voor een goede
inrichting en bestuur van de samenleving als geheel. Het
rapport brengt nuance aan in het soms populistisch
getoonzette debat over het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar, dat volgens veel partijen totaal zou zijn
mislukt. Op deelterreinen is er wel degelijk het een en
ander bereikt, zoals huisvestingskwaliteit, werkgelegenheid en onderwijs. Anderzijds geeft de commissie aan
dat niet het beleid, maar de individuele inspanning van
de allochtoon de belangrijkste voorwaarde blijkt voor
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succesvolle integratie. Met haar conclusie dat de integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk is
geslaagd heeft de commissie een realistische toon gezet
voor de toekomstige debatten over integratiebeleid, en
dat is een belangrijke verdienste.

Integratiebeleid tot op heden
Hoe zag het integratiebeleid er in de afgelopen dertig
jaar uit en hoe oordeelt de commissie daarover? In de
jaren zeventig ging de overheid er ten onrechte vanuit
dat de toenmalige arbeidsmigratie tijdelijk was: vandaar
ook de term ‘gastarbeiders’. Het zogenaamde categoraal
beleid liet buitenlandse werknemers zoveel mogelijk
hun eigen identiteit behouden, omdat zij op termijn
zouden terugkeren. Met de mond werd bovendien beleden dat een restrictief immigratiebeleid noodzakelijk
was om de integratie goed te doen verlopen. In de praktijk steeg de immigratie echter snel, en het draagvlak
voor een gericht terugkeerbeleid ontbrak. In de jaren
tachtig erkende de WRR dat het verblijf niet tijdelijk was.
Dit werd vertaald in beleid dat zich richtte op volwaardige deelneming van de minderheden in de samenleving,
met gelijke kansen, gelijke rechten en plichten, en zonder
discriminatie, assimilatie en segregatie. In het zogenaamde minderhedenbeleid van de jaren tachtig wordt
vooral de rechtspositie van etnische minderheden verbeterd, onder meer door invoering van het actief en passief
kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor nietNederlanders in 1985. In de jaren negentig treedt een
verschuiving op van minderhedenbeleid naar integratiebeleid, dat sterk gericht wordt op het vergroten van de
participatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het
integratiebeleid richt zich meer op het individu dan op
de etnische groep, en het idee van ‘actief burgerschap’
wordt een leidend beginsel voor het beleid.
Over de effectiviteit van het gevoerde beleid trekt de
commissie-Blok gemengde conclusies per deelterrein.
Op het gebied van werkgelegenheid heeft de overheid te
weinig stimulerend beleid gevoerd gericht op arbeidsparticipatie. De commissie merkt in dat verband op dat “inactiviteit onder migranten heeft geleid tot een negatieve
beeldvorming en stigmatisering”. De werkgelegenheidsprogramma’s in de jaren negentig waren “redelijk succesvol”, maar “het is niet met zekerheid te zeggen of de
daling van de werkloosheid het effect is van de getroffen
maatregelen of dat dit komt door de hoogconjunctuur2.”
Wat de participatie in het onderwijs betreft concludeert
de commissie dat de onderwijsachterstanden van allochtone leerlingen met name sinds 1988 duidelijk zijn verminderd. Dit blijkt echter niet te danken te zijn aan het
beleid van de overheid: dat was namelijk weinig effectief
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en kwam nauwelijks van de grond. Vaak was de verdeling van de regie en verantwoordelijkheid tussen scholen, gemeenten en de centrale overheid onduidelijk. De
belangrijkste verklaringsgronden voor het afnemen van
achterstanden vormen dan ook verminderde taalachterstanden van kinderen en het verbeterde opleidingsniveau van de ouders. De commissie merkt op dat het
effect van een zogenoemde zwarte school op de schoolprestaties slechts klein is. Vooral de sociaal-economische
achtergrond, voortvloeiend uit de samenstelling van wijken is van invloed. Het is daarom vreemd dat de commissie vervolgens in haar conclusies toch het beleid van
scholen dat zijn oorsprong vindt in artikel 23 van de
Grondwet ter sprake brengt en hierover opmerkt dat “in
bepaalde gevallen de keuzemogelijkheden van de ouders
wordt beperkt”3. Hierop kom ik nog terug.
Op het terrein van het wonen constateert de commissie
dat de overheid er wel in is geslaagd om de woningkwaliteit voor etnische minderheden te verbeteren, maar dat
segregatie niet is voorkomen. Met name in grote steden
zijn concentraties van minderheden in achterstandswijken al in de jaren tachtig ontstaan en in de jaren negentig versterkt, ondanks sociale vernieuwing en stedelijke
herstructureringsbeleid. Er is te weinig samenhang
geweest tussen het sociale beleid en het fysieke

(bouw)beleid, waardoor de voorraad betaalbare huurwoningen is afgenomen. Zo gering als de invloed van de
overheid via integratiebeleid blijkt te zijn, zo doorslaggevend is de inzet van de allochtoon zelf, zo blijkt uit het
rapport van de commissie. De individuele inspanning
De individuele inspanning van mensen zelf om tot integratie te komen is
de belangrijkste voorwaarde tot succes. Toekomstig integratiebeleid zal
dan ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid moeten stimuleren.
van mensen om tot integratie te komen is de belangrijkste voorwaarde tot succes. Dit schept verplichtingen voor
de beleidsmakers van de toekomst: het beleid zal het
nemen van eigen verantwoordelijkheid moeten stimuleren en steeds moeten kiezen voor beleid dat zij effectiviteit heeft bewezen.

Loyaliteit
Tot zover onze vogelvlucht over dertig jaar integratiebeleid. Inmiddels zijn we halverwege het volgende decennium en zetten de kabinetten Balkenende de toon met
nadruk op volwaardig en gedeeld burgerschap. Met dit
uitgangspunt kan de ChristenUnie goed uit de voeten
vanuit het oogpunt van het recht van de vreemdeling in
de maatschappij, dat sterk de nadruk krijgt in de Bijbel.
We willen daarbij waken voor een ‘overlastbenadering’
en de tweezijdigheid van het integratieproces benadrukken. We kozen in ‘Kiezen voor Nederland’ (de fractienotitie over integratiebeleid) daarom voor de term ‘medeburgerschap’. Om het misverstand te voorkomen dat
hiermee een ‘tweederangsburgerschap’ wordt geïntroduceerd willen wij benadrukken dat de term op zowel de
nieuwkomers als op de leden van de ontvangende
samenleving slaat. De aanduiding gaat ervan uit dat alle
burgers dezelfde rechten, maar ook onderlinge plichten
hebben. Zo beschouwd is het een moderne invulling van
het elkaar tot een ‘naaste’ zijn.
Volwaardig en gedeeld burgerschap houdt volgens het
kabinet onder meer in dat we een gemeenschappelijke

Aantallen niet-westerse allochtonen, 1990-2020
(in aantallen x 1000 en in procenten van de totale bevolking)

Turkije
Marokko
Suriname
Nederlandse Antillen/Aruba
Andere niet-westerse landen*
Totaal niet-westerse allochtonen
% van totale bevolking

1990
203
164
224
69
171

1995
264
219
276
86
284

2003
341
295
321
129
537

2010 (raming)
394
359
349
153
719

2020 (raming)
452
432
375
189
978

831
8,3

1.129
7,6

1.623
10,0

1.974
11,8

2.425
14,1

* De belangrijkste groepen ‘andere niet-westerse allochtonen’ kwamen in 2003 uit Irak, China, Afghanistan, Somalië en Iran
(per groep dertig tot veertig duizend).
Bron: CBS
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taal spreken, dat we overeenstemming hebben over
basiswaarden en -normen, dat we bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan de instandhouding van de
gemeenschap van burgers en dat we elkaar de ruimte
geven in datgene waarin we van elkaar verschillen. De
ChristenUnie heeft daarenboven aandacht gevraagd
voor de notie van loyaliteit die van de nieuwkomer mag
worden gevraagd. Zeker nu gebleken is dat de inzet van
het individu doorslaggevend is voor een succesvolle
integratie ziet de ChristenUnie-fractie ook het beslissende belang van een innerlijk beleefde en nagestreefde
loyaliteit aan het nieuwe thuisland. In dat licht moet
ook ons pleidooi worden gezien van een verplicht afleggen van een dubbele nationaliteit bij naturalisatie.
Iemand die ‘kiest voor Nederland’ door de Nederlandse
nationaliteit aan te vragen moet zichzelf ook de vraag
stellen waar zijn of haar toekomst ligt. Bij het aannemen van de Nederlandse nationaliteit zou dat in principe Nederland moeten zijn, en daarbij past niet het
behouden aan een andere nationaliteit.

Inburgering
Veel discussie is er over de invulling van de inburgeringscursus. Het doet merkwaardig aan dat daar nog
zoveel over moet worden gesproken: daar zouden we na
dertig jaar toch wel uit moeten zijn? Inderdaad is het zo
dat de overgrote meerderheid van de nieuwkomers de
laatste jaren daadwerkelijk deelneemt aan de inburgeringscursus. Maar de effectiviteit van de huidige cursussen wordt als onvoldoende beoordeeld: 600 uur blijkt
voor veel mensen te weinig om het gewenste taalniveau te behalen. Slechts 15% haalt het taalniveau dat
nodig is om zelfstandig te kunnen functioneren. Er is
dan ook een verbetering nodig van de kwaliteit van het
inburgeringsproces. Dat kan volgens de ChristenUnie
bereikt worden door de cursisten meer belang te geven
bij het succesvol afronden van een cursus door bijvoorDe oproep van Onderwijsminister van der Hoeven aan bijzondere
scholen met een toelatingsbeleid om ‘de luiken open te zetten’ lijkt
daarom in de context van het integratiedebat weinig op zijn plaats.
beeld sancties en eigen betalingen. Belangrijker is echter “een meer doordacht herontwerp van het inburgerproces”4, waarbij aandacht is voor verschillen in uitgangspositie van inburgeraars en leren door deel te
nemen in het maatschappelijke proces. Bovendien gaat
inburgeren niet alleen over taal, maar ook over andere
aspecten van onze samenleving en cultuur. Iets van
onze geschiedenis, een aantal zaken over de christelijke
godsdienst die onze cultuur nog altijd stempelt, maar
ook aspecten die met het sociale leven te maken hebben, zullen aan bod moeten komen (hoe wij ons kleden
voor een sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld).
Aan de andere kant moeten de verwachtingen over de
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resultaten van een inburgeringscursus realistisch blijven:
men kan van een plattelandsbewoner uit het Rifgebergte
moeilijk verwachten dat deze na 600 lesuren Nederlands
spreekt op het niveau van een sollicitatiegesprek. De
inburgeringscursus moet er volgens de ChristenUnie op
gericht zijn een basis te leggen voor het verdere inburgeringsproces. Het toekomstige inburgeringsexamen moet
dan ook op een realistisch toetsingsniveau worden ingericht. Dat geldt in toenemende mate als we praten over
het starten van de cursus in het land van herkomst.
Naast de nieuwkomers kent Nederland ook nog
500.000 oudkomers die onvoldoende Nederlands spreken doordat daar nooit aandacht aan werd besteed.
Deze oudkomers moeten wat de ChristenUnie betreft
zoveel mogelijk gestimuleerd worden alsnog een inburgeringscursus te volgen. Van het verplicht stellen van
een inburgeringscursus voor oudkomers en sancties die
daaruit volgen, zoals het korten op de uitkering, kan volgens ons alleen sprake zijn als de betreffende uitkeringsgerechtigde ook een wettelijke sollicitatieplicht
heeft. Alleen dan is er immers een duidelijke koppeling
tussen het belang van het volgen van de inburgeringscursus om de kans op werk te vergroten en het financiële belang dat de overheid heeft bij het verlagen van de
uitkeringsdruk.

Onderwijs
Scholen hebben een belangrijke rol bij integratie, zowel
in het toe-eigenen van de Nederlandse cultuur en
geschiedenis als bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Anderzijds mag van scholen niet worden verwacht dat zij de integratieproblematiek alleen kunnen
oplossen. Pleidooien voor spreiding van leerlingen om
het ontstaan van zwarte scholen tegen te gaan komen
vaak voort uit een overschatting van de mogelijkheden
van het onderwijs om de integratie te bevorderen.
Zonder verandering in de thuissituatie (spreken beide
ouders Nederlands en zijn ze betrokken bij het onderwijs van hun kind?) en in de samenstelling van de
woonwijk (komen de leerlingen alleen in aanraking met
leden van de eigen etnische groep?) blijft de bijdrage
van scholen begrensd.
Het debat over segregatie in het onderwijs mondt veelal
uit in pleidooien om de onderwijsvrijheid van artikel 23
van de Grondwet te beperken. Artikel 23 kan met enig
recht de open zenuw in het integratiedebat genoemd
worden. Tegenstanders van de huidige onderwijsvrijheid lopen te hoop tegen segregatie in het onderwijs en
richten hun pijlen dan al snel op het toelatingsbeleid
van sommige bijzondere scholen. De gedachten hierover
worden bepaald door vooringenomen standpunten en
slechts weinig door de feitelijke situatie. Alsof het probleem van de zwarte scholen zou worden opgelost door
verruiming van het toelatingsbeleid van de handvol5
vrijgemaakte, reformatorische, evangelische, joodse en
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islamitische scholen die ons land rijk is! Cijfers van de
Onderwijsraad6 tonen aan dat het niet aangaat om het
toelatingsbeleid van bijzondere scholen de schuld te
geven van het ontstaan van zwarte scholen: de oorzaken
van segregatie liggen in de bevolkingssamenstelling van
de wijk en in de schoolkeuze van ouders (‘witte vlucht’).
Veel christelijke scholen hebben geen toelatingsbeleid
en vangen evenveel allochtone leerlingen op als de
in dezelfde buurt gelegen openbare school. Verder kan
het feit dat openbare scholen relatief meer allochtone
achterstandsleerlingen opvangen worden verklaard uit
de geografische spreiding van het bijzonder onderwijs.
De oproep van Onderwijsminister van der Hoeven aan
bijzondere scholen met een toelatingsbeleid om ‘de luiken open te zetten’ lijkt daarom in de context van het
integratiedebat weinig op zijn plaats. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van scholen ligt er in de eerste plaats in om kwalitatief goed onderwijs te geven
vanuit de eigen levensbeschouwelijke grondslag. De
bezinning daarop dient plaats te vinden door de scholen
zelf. Segregatie in het onderwijs kan vooral worden
bestreden door meer differentiatie in de samenstelling
van woonwijken.

Bindingseisen
Bij het onderwijs werd al duidelijk dat sociaal-economische achterstanden van groot belang zijn bij de schoolprestaties. Het moge duidelijk zijn dat veel allochtonen
een sociaal-economische achterstand hebben, maar zij
niet alleen. Beter is dan ook om van ‘kansarmen’ te spreken. De gemeente Rotterdam bracht dit als volgt tot uitdrukking: ‘de kleur is niet het probleem, maar het probleem heeft wel een kleur’. Aan de gemeente Rotterdam
komt ook de eer toe het vraagstuk van de concentratie
van kansarmen in achterstandswijken (weer) prominent
op de politieke agenda te hebben geplaatst. De havenstad kwam zelf met een ambitieus plan van aanpak om
de vicieuze cirkel van vertrekkende middenklassers en
instromende kansarmen te doorbreken met krachtige
maatregelen. Een aantal van de voorgestelde maatregelen zoals het stellen van een inkomenseis als vestigingsvoorwaarde vroeg om wetswijziging of om landelijke
beleidsmaatregelen. De grote instroom van kansarmen
vormt een probleem voor steden. Zij gaan hier op verschillende manieren mee om. Waar diverse grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht stevige toegangshekken om de stad hebben aangebracht in de vorm van een
waslijst aan bindingseisen voor de beneden-modale
inkomens, stellen de gemeenten Rotterdam en Den
Haag geen economische of maatschappelijke bindingseisen aan de instromers. Tel hierbij op het gebrek aan
goedkope koop- en huurwoningen in de omliggende
regio en de reden waarom een stad als Rotterdam zo
aantrekkelijk is wordt snel duidelijk. Een oplossing ligt
in de visie van de ChristenUnie niet in het stellen van

inkomenseisen. In plaats van maatschappelijk-economische bindingseisen kan de huisvestingsvergunning worden geherintroduceerd: niet alleen voor sociale huurwoningen maar ook voor koopwoningen kan deze verplicht
worden gesteld. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten:
er kunnen meer eisen worden gesteld aan de nieuwe
bewoners, en bovendien maakt dit controle op illegale
Integratie heeft alles te maken met de houding en mentaliteit van de ontvangende samenleving. Veel allochtonen die al jarenlang in Nederland wonen
en volop geïntegreerd zijn voelen zich in het huidige klimaat niet geaccepteerd.
bewoning eenvoudiger: met een periodieke controle van
het adres kan worden vastgesteld of daar niet in strijd
wordt gewoond met de huisvestingsvergunning. Op
deze wijze wordt tevens de overlast door illegale bewoning en overbewoning door inwonende vrienden/familieleden voorkomen. De stad heeft hierdoor meer grip op
de instroom en de leefbaarheid van de steden wordt
hiermee verbeterd.

Spreiding
Als de instroom van kansarmen in bepaalde wijken
wordt geweerd, dan zullen zij elders moeten worden
gehuisvest. Spreiding of verdunning van kansarmen over
de stad of de regio kan daarbij helpen. Het maakt de
achterstandsproblematiek beheersbaarder. De buurt
wordt leefbaarder, overlastveroorzakers zijn makkelijker
te lokaliseren. Spreiding naar de randgemeenten is daarbij wat de ChristenUnie betreft een optie. Veel starters
en mensen met lagere inkomens zijn momenteel aangewezen op de stad omdat daarbuiten geen betaalbare
woningen zijn. Het kan niet zo zijn dat de randgemeenten en vrijliggende gemeenten in het groen alleen
bouwen in het dure segment. Voor een deel nemen randgemeenten gelukkig al hun verantwoordelijkheid.
Ook spreiding of verdunning binnen de steden is een
mogelijkheid. Daartoe stelt de ChristenUnie voor om het
instrument ‘labelling’ in te zetten. Daarmee kunnen
woningen gericht worden toegewezen aan bijvoorbeeld
net afgestudeerden, studenten en mensen die net iets
meer verdienen, om daarmee de eenzijdige bevolkingssamenstelling in een wijk te doorbreken. Dit vraagt een
beperkte aanpassing van het gemeentelijke woningverdelingsysteem. Het recente project in Bos en Lommer in
Amsterdam is hier een goed voorbeeld van.
Spreiding van goedkope huur- en koopwoningen is echter niet een panacee voor de problemen. Met bakstenen
beïnvloed je immers niet het gedrag van mensen.
Daarom is de ChristenUnie van mening dat er meer aandacht moet komen voor goed woongedrag. Gemeenten,
verhuurders en welzijnswerk zouden zich moeten inspannen om mensen te motiveren tot een woongedrag van
algemeen geldende normen. Voor de meer ernstige gevallen kan het instrument ‘wooneducatie’ worden overwo-
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gen, een opvoeding tot verantwoord woongedrag. Verreweg
de meeste klachten over aantasting van het woongenot blijken nog steeds overlast van buren en buurtbewoners te
zijn. Er is dus reden genoeg om mensen daarop aan te spreken. Eventueel kunnen corporaties het wooneducatieinstrument voorzien van een positieve prikkel, namelijk
door goede bewoners te belonen. Bijvoorbeeld door huurders een huurkorting te geven omdat de woning en het portiek netjes wordt bewoond en onderhouden.

Leefbaarheid
De ChristenUnie is van mening dat het beleid gericht op het
tegengaan van concentraties van kansarmen in de steden
ook vergezeld moet gaan van maatregelen om de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad te verbeteren. De
overheid moet streng opgetreden tegen overlast en criminaliteit, zoals huisjesmelkerij. Maar goed wijkbeheer gaat
ook de wijkbewoners zelf aan. Om de binding van álle wijkbewoners met hun wijk zoveel mogelijk te verstevigen zouden de mogelijkheden moeten worden onderzocht om
(delen van) het wijkbeheer, met behoud van gemeentelijk
toezicht, over te dragen aan de bewoners zelf. Hiermee kan
ook een dam worden opgeworpen tegen de soms ontijdige
sloop van huizen of zelfs hele woonwijken waar de wijkbewoners zelf soms helemaal niet op zitten te wachten.

Slot
Integratie slaagt niet bij maatregelen alleen. Integratie
heeft alles te maken met de houding en mentaliteit van de
ontvangende samenleving. Veelbetekenend zijn uitspraken
van allochtonen die al jarenlang in Nederland wonen en
volop geïntegreerd zijn, maar zich in het huidige klimaat
niet geaccepteerd voelen. ‘Kiezen voor Nederland’ geldt voor
nieuwkomers, maar ook voor de autochtone bewoners. Laat
daarom voor christenpolitici een houding van naastenliefde
en het Bijbelse recht van de vreemdeling leidend zijn. Ook
als dat soms betekent dat vertrouwde patronen veranderen.
Om meer te weten over de integratiestandpunten van de
ChristenUnie kunt u de Notitie Integratiebeleid ‘Kiezen voor
Nederland’ opvragen. Hij staat ook op de internetsite van de
Tweede Kamerfractie www.tweedekamer.christenunie.nl
Het rapport ‘Bruggen bouwen’ kan via www.overheid.nl/op
worden gedownload onder Kamerstuknummer 28689, nr. 9
1

Met dank aan Reinier Koppelaar (medewerker Tweede Kamerfractie)
en Janine Clement (raadsfractie CU-Leiden)

2

Eindrapport, p.527

3

Eindrapport, p.536

4

Slotdocument Taskforce Inburgering, 4 december 2002
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De meeste bijzondere (christelijk) scholen hebben geen vergelijkbaar
toelatingsbeleid.

6

Vaste grond onder de voeten. Een verkenning inzake artikel 23
Grondwet, Onderwijsraad 2002
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Bestuurders opgelet!
Agenda
Op D.V. 25 september is er weer een bijeenkomst
voor leden van de Vereniging van ChristenUnie
bestuurders in Amersfoort. Er wordt een keuze
programma aangeboden. U kunt die dag kiezen
uit de onderwerpen: De Nota Ruimte of
Integratiebeleid. Ook wordt er een mediatraining gegeven.
Op D.V. 12 en 13 maart 2005 zal het tweejaarlijks
congres voor bestuurders (en hun partners)
gehouden worden. Houdt u deze dagen alvast
vrij?!

Waarden en normen
Onlangs is de vervolgnotitie over waarden en
normen gereedgekomen. Daarin staat onder
meer een overzicht van het waarden- en normendebat tot nu toe, de verwerking van een
eigen onderzoek onder lokale fractievoorzitters
van de ChristenUnie (inclusief diepte-interviews
met vier van hen) en acht ideeën om het
waarden- en normendebat lokaal concreet te
maken.
De notitie is begin mei verstuurd naar alle fractievoorzitters. Sommige emails kwamen terug.
Bovendien hebben niet alle fractievoorzitters
email of hebben zij hun emailadres niet bij de
landelijke ledenadministratie opgegeven. Hoe
dan ook: iedereen die de notitie wil hebben, kan
deze vinden op
www.bestuurders.christenunie.nl of aanvragen
via wi@christenunie.nl of 033-4226960.

Oproep
Hebt u een initiatiefnota geschreven waar andere fracties ook hun voordeel mee kunnen doen?
Laat het ons weten en/of stuur ‘m op! Reacties
kunnen naar: cpdijkstra@christenunie.nl

Boekje Groen van Prinsterer-lezing
Op 22 april j.l. heeft dr. Jan Willem Sap de Groen
van Prinsterer-lezing uitgesproken. Net als de
vorige lezing zal ook deze lezing in de vorm van
een klein boekje verschijnen. Donateurs en
bestuurders krijgen deze eind juni automatisch
toegestuurd.

ThemaInterview

Kleurenblind
Door Erik van Dijk en Cors Visser

Heeft u zich ooit afgevraagd of Nederland het nu
beter of slechter doet dan landen als Frankrijk,
Duitsland en Engeland? Wij gingen naar één van
de weinige deskundigen in Nederland die daar een
antwoord op kan geven: Ruud Koopmans, hoogleraar
sociologie, of preciezer: hoogleraar maatschappelijke
verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Hij schreef vorig jaar in het boek ‘Politiek
in de multiculturele samenleving’ een hoofdstuk
getiteld ‘Het Nederlandse integratiebeleid in internationaal vergelijkend perspectief: Etnische segregatie
onder de multiculturele oppervlakte’. Een dergelijk
vergelijkend onderzoek was nog niet eerder gedaan.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen.
Wat zijn de belangrijkste conclusies van uw onderzoek?
“De verschillen met andere landen doen zich op een
reeks van deelterreinen van integratie voor. Ik heb
integratieresultaten vergeleken van zoveel mogelijk
Europese landen en dan heb ik gekeken naar arbeid,
onderwijs, wonen, criminaliteit en politieke participatie.
Wat je ziet is dat Nederland zich op al die gebieden wat
betreft het verschil tussen allochtoon en autochtoon in
de Europese achterhoede bevindt, samen met Zweden
en België, twee andere landen die het erg slecht doen,
duidelijk slechter dan landen als Duitsland en GrootBrittannië.”
Duitsland?
“Duitsland is een van de klassieke verzorgingsstaten in
Europa met een zeer actieve arbeidsmarktpolitiek.
Duitsland had echter geen specifiek op etnische minderheden gericht beleid in tegenstelling tot Nederland, dat
daar het vroegst mee begonnen is en daar ook het
meeste geld en de meeste politieke energie in heeft
gestoken. Een ander land dat dat ook gedaan heeft en
het ook slecht doet als het gaat om integratieresultaten
is Zweden. Blijkbaar is specifiek minderhedenbeleid niet
de juiste weg. Veel van het meer algemeen gerichte sociale beleid van Duitsland is uiteindelijk werkzamer
geweest dan ons specifieke beleid.

In Duitsland spelen de vakbonden bijvoorbeeld een veel
sterkere rol dan in Nederland. Zij hebben zich vanaf het
begin sterk ingezet voor gelijke behandeling van gastarbeiders, zoals het toen nog heette. Migranten zijn daar
heel goed vertegenwoordigd in de vakbonden en de
ondernemingsraden. Niet uit hoogdravende welwillendheid, maar uit welbegrepen eigenbelang: men was zeer
beducht voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, dat werkgevers goedkope gastarbeiders zouden
gaan uitbuiten. Daaruit is wel een goede integratie van
migranten op de arbeidsmarkt tot stand gekomen.”
Zegt u nu dat de verschillen hoofdzakelijk sociaal-economisch zijn?
“De commissie-Blok heeft laten zien, dat de Nederlandse
overheid tot eind van de jaren tachtig behoud van eigen
cultuur en identiteit als doelstelling van het minderhedenbeleid had. Die culturele doelstelling heeft men wel
snel weer laten vallen, maar men bleef wel de filosofie
houden dat behoud van eigen cultuur en identiteit een
middel was tot sociaal-economische integratie. Dat verklaart waarom zoveel beleid ook na die wijziging van de
doelstelling gewoon bleef voortbestaan, hoewel vaak in
een wat ander jasje. Eén van de onbedoelde bijproducten van de nadruk op de culturele factor is, dat het
migranten niet heeft gestimuleerd om zich bepaalde
vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om succes-
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vol te zijn in de Nederlandse samenleving. Dat is in de
eerste plaats de taal, maar ook kennis van de maatschappij op allerlei terreinen en sociale contacten met
autochtone Nederlanders. Aan de andere kant, door
steeds maar weer te benadrukken dat zij anders zijn, ook
al is het met de beste bedoelingen, stimuleer je onbedoeld vooroordelen en discriminatie bij de autochtone
bevolking. Zelfs mensen die in Nederland geboren zijn
en één Marokkaanse ouder hebben zijn volgens de officiële definitie van de overheid Marokkaan en worden door
de overheid en vervolgens ook door de andere
Nederlanders alsmaar als Marokkaan gezien. Je hoort
jongeren klagen dat ze alsmaar als Marokkaan of allochtoon worden benaderd.”
U zie dat het in Engeland ook gaat dan in Nederland …
“Engeland doet het in vergelijking met Nederland ook
heel goed, maar heeft wel een heel ander beleid gevoerd
dan Duitsland. Twee oorzaken: Engeland heeft het voordeel ten opzichte van de continentale Europese landen
dat 80% van de allochtonen daar afkomstig is uit de
voormalige koloniën. Zij spreken de taal dus al en kennen al veel aspecten van de cultuur. Zij zijn te vergelijken
met de Surinamers, Antillianen en Indonesiërs in
Nederland, die het hier ook veel beter doen dan de andere allochtonen. Een tweede oorzaak: in Engeland hebben
ze een heel andere multicultureel beleid gevoerd dan in
Nederland. In Nederland is het beleid gebaseerd op etniciteit. Er is specifiek beleid, er zijn uitgesplitste statistie-

ken en er zijn speciale inspraakorganen voor Turken,
voor Marokkanen, voor Antillianen, etc. Engeland heeft
een politiek van ‘race relations’. Zij werken met categorieën als ‘blacks’ en ‘asians’. Dat zijn generieke, kunstmatige categorieën die niet direct aansluiten bij een
bepaalde cultuur of religie. Dat is heel geschikt om antidiscriminatiebeleid mee te voeren. Engeland is op dat
terrein ook een voorloper in Europa. Het Engelse beleid –
in tegenstelling tot het Nederlandse - stimuleert mensen niet om in hun eigen groep te blijven.
Dat Britse beleid is niet te kopiëren, omdat het op het
Europese continent ondenkbaar is om beleid te baseren
op de categorie ‘ras’. Het Franse model zou eventueel wel
een alternatief zijn, waar men probeert het beleid te formuleren met niet-etnische, niet-culturele categorieën.
Daar heeft men gewoon de identiteit ‘migrant’. Daar is
het beleid niet toegesneden op specifieke groepen, maar
op immigranten in het algemeen. Dat zou voor
Nederland ook beter zijn. De overheid moet de inspraak
dan ook niet meer organiseren op basis van afzonderlijke etnische groepen, maar op basis van de gemeenschappelijke belangen van migranten. Als je inspraak
organiseert op basis van etniciteit, krijg je bijna automatisch dat die organisaties juist die problemen gaan formuleren die specifiek zijn voor hun eigen groep.
Daaraan ontlenen zij uiteindelijk zelfs hun legitimiteit.
Zo bevorder je dat die organisaties heel erg de culturele
problemen gaan benadrukken.
Het zou veel beter zijn als je maar één migranten-overleg-

“Ik ben erg voor een kleurenblind beleid. Stop met het
registreren van etniciteit. Dat werkt heel erg contraproductief.”
koepel zou hebben. Naast de Sociaal-Economische Raad
zou je dan een Raad voor Immigratie en Integratie hebben, met daarin vertegenwoordigers van de verschillende
groepen. Het voordeel is dat zij dan gedwongen worden
om na te denken over problemen die ze gemeenschappelijk hebben. Dan kom je vanzelf op sociaal-economische
problemen, op discriminatie en op achterstanden.
Van de vertegenwoordigers van de verschillende
groepen in die raad moet de overheid bovendien eisen
dat zij aantonen welke achterban zij vertegenwoordigen,
dat zij niet alleen voor zichzelf spreken.”
Nog even terug naar Engeland: het schijnt dat Somaliërs
vertrekken uit Nederland en naar Engeland gaan vanwege
de grotere ontplooiingsmogelijkheden die ze daar hebben ...
“Als je in een breder vergelijkend perspectief op zoek
gaat naar redenen waarom een land als Nederland of
Zweden het nu slecht doet, dan kom je op een combina-
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tie van twee dingen: een specifiek multicultureel beleid
en een sterk ontwikkelde verzorgingsstaat. Het multiculturele beleid bestendigt of verdiept zelfs de scheidslijnen
tussen groepen. Het reproduceert achterstanden, omdat
men in de eigen groep met beperkte hulpbronnen blijft
steken. Als dan zo’n minderhedenbeleid gevoerd wordt
in de context van een verzorgingsstaat, dan worden
migranten al heel snel onderdeel van allerlei verzorgingsstaatarrangementen en als doelgroep gedefinieerd
door allerlei welzijnsorganisaties. Vooral de eerste generatie zit er massaal in. In landen als Engeland, Amerika
en Canada heb je niet zulke ontwikkelde verzorgingsstaten. Burgers in het algemeen en dus ook migranten
moeten daar in de eerste plaats zichzelf zien te redden.
Die landen bieden vaak ook meer mogelijkheden om
jezelf te redden, omdat ze minder gereguleerd zijn, minder strikte regels hebben voor de arbeidsmarkt en het er
gemakkelijker is een eigen bedrijfje op te zetten. Die
Somaliërs waren hier een zielig zorgcategorie, object van
allerlei welzijnsbeleid, maar daar zaten ze helemaal niet
op te wachten. Migranten zijn hier vaak juist naartoe
gekomen om zelf iets van hun leven te maken. Zij willen
vooruitkomen en een beter leven voor zichzelf en hun
familie. Nederland heeft die ambitie eerder onderdrukt
dan gestimuleerd.”
Gaan een migratiesamenleving en verzorgingsstaat dan
niet samen?
“Je moet het preciezer formuleren: een zeer ontwikkelde
verzorgingsstaat en een multicultureel integratiebeleid
gaan niet samen. Je moet kiezen. Als je namelijk een
multicultureel beleid voert - behoud van eigen taal, cultuur e.d. - en je hebt geen sterke verzorgingsstaat, dan
zullen migranten zich vanzelf taal en andere culturele
vaardigheden eigen maken, omdat dat de enige manier
is om te overleven. Als je zoals in Nederland een multicultureel beleid hebt en wél een verzorgingsstaat hebt,
dan leidt gebrekkige culturele integratie tot afhankelijkheid van migranten van sociale uitkeringen en welzijnsvoorzieningen.”
De verzorgingsstaat wordt al enigszins afgebouwd, maar
er moet dus vooral een ander integratiebeleid komen?
“Inderdaad, maar daar bedoel ik niet mee dat we mensen moeten gaan dwingen hun cultuur, identiteit en
religie op te geven. De Nederlandse overheid moet
gewoon ophouden met het stimuleren van etnische, culturele en religieuze verschillen. Er zijn in Nederland
geloof ik meer dan honderd verschillende allochtone
lokale omroepen die uitzenden in hun eigen taal, er zijn
heel veel gesubsidieerde organisaties die culturele dingen organiseren voor de eigen groep en er worden nog

steeds allerlei inspraakorganen opgericht, zoals onlangs
voor de Chinezen. Als we zo doorgaan, is het einde zoek,
want er komen steeds nieuwe groepen bij. Als migranten
zelf van alles organiseren, vind ik dat prachtig, maar de

“Door steeds maar weer te benadrukken dat zij anders zijn,
ook al is het met de beste bedoelingen, stimuleer je onbedoeld
vooroordelen en discriminatie bij de autochtone bevolking. ”

overheid moet daar geen subsidies meer voor geven en
stoppen met al die aparte inspraakorganen.
Zelforganisaties zijn prima, maar in Nederland hebben we
geen echte zelforganisaties gestimuleerd, maar hebben
we van de overheid afhankelijke, aan de subsidiekraan
hangende waterhoofdorganisaties gecreëerd met mensen
die zéggen bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap te representeren, maar dat in veel gevallen helemaal niet doen.”
Hoogleraar Fennema stelde op ons congres in november
2003 dat verzuiling en integratie heel goed samengaan.
Verzuiling was en is goed voor de emancipatie van
bepaalde groepen in de samenleving.
“Het is zeker zo, dat de verzuiling een antwoord was op
sociale bewegingen in de verschillende stromen, zoals de
kleine luyden bij de protestanten. Dat waren echte zelforganisaties die bepaalde eisen hadden. Die eisen botsten met elkaar, dus werd een compromis in elkaar
getimmerd: het Nederlandse verzuilingsmodel. Dat is
dus al heel anders.
Het tweede verschil is dat er ondanks verschillen natuurlijk heel veel overeenkomsten waren. Iedereen sprak de
Nederlandse taal en we deelden heel veel geschiedenis
en identiteit met elkaar. Het was niet zo dat de ene zuil
zich niet Nederlander voelde en de andere wel of dat de
katholieken bijvoorbeeld nog steeds niet accepteerden
dat wij onafhankelijk van Spanje waren geworden en dat
er nog altijd fanatieke aanhangers van de hertog van
Alva waren. Men wilde alleen maar erkenning van de
eigen plek in de Nederlandse samenleving en de eigen
bijdrage aan de Nederlandse geschiedenis. Er was een
grote mate van gemeenschappelijkheid, terwijl dat nu bij
de nieuwe immigranten nog gecreëerd moet worden.
Het derde en misschien wel belangrijkste punt is, dat er
tussen die oude zuilen geen significante sociaal-economische verschillen waren. Het was bijvoorbeeld niet zo
dat de protestanten de rijken waren en de katholieken de
armen. Het was een problematiek van culturele meningsverschillen, over het onderwijs bijvoorbeeld, die niet verbonden waren met sociaal-economische tegenstellingen.
Dat is bij de migranten geheel anders, want daar zit wel
een hele grote sociaal-economische component aan.”
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Wat is integratie? Aanpassen of participeren?
“Als iedereen zijn eigen cultuur en identiteit 100% zou
behouden, maar desondanks participeert iedereen op
gelijkwaardige wijze, dan hoeven we ons nergens druk
over te maken. Ik wil daar alleen maar mee zeggen: assimilatie moet geen doelstelling van integratiebeleid zijn,
zelfs niet wat betreft taal. Taal is heel erg belangrijk voor
participatie, maar niet vanuit een moreel oogpunt dat je
van migranten eist dat ze zich aanpassen. Dat is een verschil met Frankrijk, waar assimilatie wel doelstelling op
zich is. Deel hebben aan de Franse republikeinse
waarden is het doel. In de hele hoofddoekjesaffaire daar
“Het multiculturele beleid bestendigt of verdiept zelfs de
scheidslijnen tussen groepen. Het reproduceert achterstanden,
omdat men in de eigen groep met beperkte hulpbronnen blijft steken.”
ging het er helemaal niet om onderwijs- en arbeidsmarktkansen. Het ging om het symbool zelf.
Ik zou het er dan ook niet mee eens zijn als men migranten die een goede baan hebben en optimaal functioneren opeens alsnog zou gaan verplichten de taal te leren,
want dan is taal een doel op zich en geen middel, dan is
het een aanpassingsdoelstelling. Maar iemand die
afhankelijk is van een sociale uitkering of die geen diploma heeft gehaald en de kwalificaties mist om succesvol
te zijn op de arbeidsmarkt, die mogen we verplichten
zich te kwalificeren en daarbij hoort het leren van de
taal. Je mag die eisen ook al ‘aan de poort’ stellen.”
In hoeverre heeft de overheid überhaupt een taak in het
tegengaan van segregatie?
“In een verzorgingsstaat kun je niet ook tegelijk een
hoog gesegregeerde samenleving hebben. Dat functioneert niet omdat het achterstanden bestendigt en
omdat het de solidariteit ondergraaft die nodig is om de
verzorgingsstaat in stand te houden. Als Nederlanders in
de statistieken die de overheid zo mooi opdeelt in
Turken, Marokkanen enzovoort zien dat migranten disproportioneel gebruik maken van de voorzieningen van
die verzorgingsstaat, dan krijg je kinnesinne en uiteindelijk een Pim Fortuyn. Het zou de gemiddelde ‘witte’ een
zorg zijn als het hem toch niks zou kosten, maar in een
verzorgingsstaat is die solidariteit kostbaar en als dat
samengaat met een gesegregeerde samenleving waar
mensen elkaar niet kennen, niet met elkaar leven en
vreemden voor elkaar zijn, dan krijg je problemen. De
overheid zou ervoor moeten kiezen segregatie te bestrijden en gemeenschappelijkheid te stimuleren. Dat is een
voorwaarde om de verzorgingsstaat te kunnen behouden. Van deze keus is men zich in de politiek nog onvoldoende bewust.”
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Wat kan de overheid doen aan zwarte wijken en zwarte scholen?
“Zwarte wijken en zwarte scholen zijn twee afzonderlijke
problemen, omdat er ook in gemengde wijken vaak zwarte en witte scholen ontstaan. De schoolsegregatie is veel
sterker dan wat je op basis van de wijksegregatie zou
mogen verwachten, omdat mensen hun kinderen heel
selectief naar een bepaalde school binnen de wijk doen of
naar een andere wijk of zelfs naar een andere gemeente.
Heel vaak doen ‘witte’ ouders in grote steden hun kinderen op een school in een randgemeente.
Er zijn praktische maatregelen denkbaar die het probleem
in ieder geval terugbrengen tot schoolsegregatie die je op
basis van de samenstelling van de wijk zou kunnen verwachten. Er zijn bijvoorbeeld heel veel landen in Europa
die schooldistricten hebben, waar je als ouder verplicht
bent je kind binnen een district op school te doen. Dat zou
je in Nederland ook kunnen invoeren. Die districten moeten wel zo groot zijn dat er binnen elk district meerdere
scholen en meerdere schooltypen beschikbaar zijn. Zo
voorkom je in ieder geval dat ouders uit Utrecht hun kind
in Bunnik op school en dat ouders uit Amsterdam-Oost
hun kind in de Concertgebouw-buurt op school doen.”
Er is natuurlijk niet binnen elk district een reformatorische of islamitische school …
“Je zou natuurlijk heel eenvoudig de uitzondering kunnen toelaten, dat ouders wel buiten het district mogen
gaan als het schooltype van hun keuze niet in hun
district voor handen is. In Friesland zullen er bijvoorbeeld genoeg districten zijn waar geen katholieke school
is. Dan kun je voor echt principieel kiezende ouders een
uitzondering maken. Zo komt artikel 23 volgens mij ook
niet in het geding.”
Islamitische scholen zijn op zich geen probleem?
“Ik vind ze wel een probleem, omdat het toch achterstandsscholen zijn. Wat in Nederland wel gebeurd is,
eind jaren tachtig, toen de politiek ervan overtuigd was
dat islamitische scholen de koninklijke weg tot integratie waren, dat men de criteria – vooral het aantal benodigde leerlingen - voor het stichten van een nieuwe
school heeft versoepeld, met het expliciete oogmerk om
het stichten van islamitische scholen gemakkelijker te
maken. Dat is ook goed gelukt. Hun aantal is sindsdien
sterk gegroeid. Er zou niets op tegen zijn om terug te
keren naar de regels die vroeger golden.”
Om de segregatie te bestrijden moet je vrijheden van
mensen gaan inperken?
“De commissie-Blok heeft het nu bij scholen over niet-vrijblijvende afspraken, maar die zijn natuurlijk wel vrijblijvend als er geen wettelijke stok achter de deur staat. Dat
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gaat dan niet verder dan een paar experimenten in een
aantal gemeenten, die bijna allemaal ook weer mislukken. Het is een typisch voorbeeld van een collectieve actieprobleem, zoals we dat in de sociologie noemen. Er is
daarbij iets wat iedereen eigenlijk wil, een collectief
goed, dat niet tot stand komt omdat mensen individuele
beslissingen nemen en op basis van hun individuele
belangen uiteindelijk een collectieve uitkomst tot stand
brengen die niemand wil. De meeste migranten willen
niet dat hun kind op een zwarte school zit, maar op een
gemengde school. De meeste autochtonen hebben er ook
geen problemen mee als hun kind op een gemengde
school zit. Ze willen alleen absoluut niet dat hun kind op
een zwarte school zit. De overheid heeft een taak om te
zorgen dat dat bereikt wordt wat mensen ook echt willen.
Als je het zo bekijkt is inperking van de keuzevrijheid geen
dwangmaatregel, maar een maatregel – mits het afgewogen gehanteerd wordt – die mogelijk maakt dat we dat
bereiken wat iedereen eigenlijk wil. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar we moeten ons wel bedenken
dat wat wij in Nederland hebben uniek in de wereld is. In
alle andere landen zijn er beperkingen aan de vrijheid van
schoolkeuze en aan de vrijheid van scholen om leerlingen
te kiezen. In de hele wereld is dat heel normaal. We hebben hier iets heel bijzonders en we moeten niet doen alsof
de rechten van de mens worden afgeschaft als er een paar
beperkingen aan de vrijheid van schoolkeuze worden
gesteld. We moeten de witte vlucht indammen.”
Wat doen we aan zwarte wijken?
“Dat is moeilijk. Er zijn nu een aantal maatregelen in discussie, zoals gemeenten verplichten om goedkoper te
gaan bouwen en kansarmenstops in zwarte wijken. Ik
weet niet of het veel zoden aan de dijk gaat zetten. Veel
heeft te maken met het woondistributiebeleid in de
grote steden. Voor gewilde buurten zijn enorm lange
“De politiek moet allochtonen eindelijk eens als gewone
Nederlanders accepteren en behandelen. Mensen met
achterstanden moeten we gewoon net zo behandelen als
iedere andere Nederlander met achterstanden.”
wachtlijsten met als resultaat dat daar alleen autochtonen wonen. De niet-aantrekkelijke wijken waar je
meteen of binnen een paar maanden in kan, zijn de wijken waar de allochtonen nu al zitten en waar ook de
nieuwkomers steeds weer terecht komen. Aan dat
systeem zou je wat moeten doen. De starre woningmarkt werkt erg ten nadele van nieuwkomers. Te veel
wordt gedacht dat het iets te maken heeft met de prijs
van woningen, dat je de problemen oplost door goedkope huurwoningen in aantrekkelijke wijken te gaan bou-

wen. Daar komen natuurlijk geen kansarmen in, maar
alleen mensen die al twintig jaar op de wachtlijst staan,
want die wijk is zo gewild. Gemengd bouwen lost niks
op als de rest van het systeem blijft bestaan.”
Wat is de boodschap aan de politiek?
“De politiek moet allochtonen eindelijk eens als gewone
Nederlanders accepteren en behandelen. Mensen met
achterstanden moeten we gewoon net zo behandelen als
iedere andere Nederlander met achterstanden. Dan worden
we eindelijk verlost van situaties zoals in het onderwijs,
“Het huidige kabinetsbeleid is niet afgewogen en eenzijdig. Dat leidt tot
wrevel bij migranten. Die voelen zich zondebok en object van kritiek.”
waar scholen met zwarte achterstandskinderen meer geld
krijgen dan scholen met witte achterstandskinderen. Het is
veel beter en eerlijker om bij kinderen te kijken naar het
opleidingsniveau dan naar de etniciteit van de ouders. Ik
ben erg voor een kleurenblind beleid. Stop met het registreren van etniciteit. Dat werkt heel erg contraproductief. De
laatste tijd komt het CBS in haar rapporten over minderheden al met paragrafen over de derde generatie allochtonen.
Beleidsmakers en sommige migrantenorganisaties zijn
bezig met de erkenning van de derde generatie. Dat zijn
dus mensen met meestal maar één in het buitenland geboren grootouder. Als je die groep ook nog steeds Turk,
Marokkaan of Surinamer blijft noemen dan komen we
nooit van de problemen af. Al het beleid moet er toch op
gericht zijn dat voor het kunnen meedoen aan de
Nederlandse samenleving iemands afkomst er zo snel
mogelijk niet meer toe doet.”
Wat is de boodschap aan autochtone Nederlanders?
“We moeten ophouden met allochtonen als anders te zien.
We moeten het contact zoeken. Afstappen van het idee dat
het ook voor ons legitiem is om ons in onze eigen kring
terug te trekken. Als je een ander integratiebeleid ontwerpt
moet het ook in die zin afgewogen zijn, dat het maatregelen mag bevatten die migranten tot een aantal zaken verplichten – bijvoorbeeld het leren van Nederlands als ze hier
binnen willen komen of als ze een uitkering hebben – maar
aan de andere kant ook de Nederlandse kant van het probleem – witte vlucht en discriminatie - niet ongemoeid
laten. Er is zowel bij allochtonen als bij autochtonen sprake
van wederzijdse vervreemding. Daar moet je iets aan durven doen! Het huidige kabinetsbeleid is niet afgewogen en
eenzijdig. Dat leidt tot wrevel bij migranten. Die voelen zich
zondebok en object van kritiek. Je kunt harder beleid ten
opzichte van migranten toch veel beter verkopen als je laat
zien dat je ook iets doet aan het witte ontwijkgedrag?!
Steek de hand ook maar eens in eigen boezem!”

13
juni 2004 - DenkWijzer

Rh
T
u eb m
r i ae Sk tsundaiaem

Verzuiling of verzorging?
De onmogelijkheden van integratie in een verzuilde verzorgingsstaat
Door Cors Visser, medewerker Wetenschappelijk Instituut

Nederland moet kiezen. Wil ze wel of niet een migratiesamenleving zijn? Wil ze een verzorgingsstaat zijn of wil ze veel vrijheden, geld en aandacht geven aan zelforganisaties (verzuiling)?
Kiezen moet, want een etnisch verzuilde samenleving tast de
solidariteit - de bestaansgrond van onze verzorgingsstaat - aan.
Een combinatie is onmogelijk. Althans, dat is kort samengevat

ving is dat er immigranten vaak kansarm zijn en dus een
onevenredig groot aandeel van de bijstand opslokken en
daar relatief weinig voor betalen. Iedereen kent wel het
gemor over de uitkeringstrekkende Turken of Antilianen.
Door de hoge percentages allochtonen in de uitkeringen
ontstaat er een vorm van gesubsidieerde isolatie.
Opvallend genoeg, in tijden van stijgende werkloosheid
wordt er niet zozeer gemopperd over de uitkeringen die
ze trekken, maar over de banen die 'ze' van 'ons' afpikken.

de belangrijkste stelling van Ruud Koopmans in het voorgaande
interview. In dit artikel willen we enerzijds laten zien dat zijn
stelling niet ongegrond is en anderzijds een aantal oplossingsrichtingen in discussie geven.

Onmogelijke combinatie?
De afgelopen jaren zijn er een aantal kritische studies
uitgekomen over de combinatie verzorgingsstaat - immigratieland. Zelfs een GroenLinks-denker als Jelle van der
Meer vraagt zich ernstig af of er geen radicale keuze
gemaakt moet worden. De reden hiervoor is, dat de
Nederlandse verzorgingstaat voor een groot deel
gebouwd is op 'institutionele eenzijdige solidariteit'. Met
die eenzijdige solidariteit wordt bedoeld dat je iets geeft
zonder daarvoor wat terug te krijgen. Ontwikkelingshulp
en de bijstand zijn hier voorbeelden van. Daarnaast is er
de zogenaamde wederkerige solidariteit: je geeft wel iets,
maar ook met de verwachting dat je er - indien nodig iets voor terugkrijgt. Allerlei soorten van verzekeringen
vallen hieronder. Het probleem in een migratiesamenle-

Is er wel een integratieprobleem of is er
hoofdzakelijk een sociaal-economisch probleem?

Dergelijke ontwikkelingen zetten de eenzijdige solidariteit geweldig onder druk. In Nederland komt daar een
probleem bij. De overheid heeft bij migranten de eigen
cultuur en identiteit als middel willen gebruiken bij de
integratie en daardoor een vorm van verzuiling gestimuleerd. Even los van de vraag of dat goed of effectief is, creëert een dergelijke benadering wel gescheiden groepen:
Turken, Marokkanen, autochtonen, Surinamers, etc. Dat
leidt gemakkelijk tot stigmatisering. Aan de ene kant
omdat er allerlei verschillende allochtone groepen zijn en
dus ook omdat autochtone Nederlanders en misschien
christenen wel in het bijzonder vaak opgesloten zitten in
hun eigen groep en dus geen kennis hebben van die
anderen. Solidariteit vereist nu eenmaal kennis en begrip
van anderen, een vorm van sociale cohesie.1
Tot zover een korte analyse. Op grond van deze analyse
kunnen we nog niet concluderen dat de Nederlandse verzorgingstaat niet te combineren is met immigratie en de
aanpak van integratie in de afgelopen jaren. Wel is duidelijk dat er forse spanningen zijn en dat het noodzakelijk is die spanningen te verlichten.

Spanningen verminderen

Figuur 1: Uitkeringsgerechtigden in afgeronde percentage van de eigen bevolkingsgroep van
15-64 jaar (2001) (Bron: Entzinger en Van der Meer, 2004: 36).

14
DenkWijzer - juni 2004

Er zijn in principe drie hoofdcategorieën om voor de
spanningsverlichting te zorgen: minder immigratie,
afbouwen van de verzorgingsstaat en minder ruimte
voor zelforganisaties. Als we kijken naar hoe de immigratiestromen zijn opgebouwd, lijkt het verminderen daarvan geen haalbare kaart.
Met arbeidsmigratie en studiemigratie zijn er weinig
problemen. De asielstroom is door de nieuwe regelgeving
al sterk afgenomen. En gezinshereniging is een mogelijk-

ThemaStudie

Figuur 2: Immigratie naar Nederland, uitgesplitst naar gronden van toelating,

immigrant met die kennis en rechten - binnen de wettelijke kaders uiteraard - doet, is zijn zaak.
Echter, de overheid heeft taken op zich genomen op het
gebied van zelforganisaties en op het terrein van de verzorgingsstaat. Vanuit dat perspectief dient de overheid zich
rekenschap te geven hoe dat uitwerkt voor integranten.

gemiddeld over 1997-2001 in percentages (Bron: H. Roodenburg et. al., 2003)

Recht op zelforganisatie?
heid die in internationale verdragen staat. Sommige vormen van ontmoediging of inperking worden al gebruikt
of zullen in de nabije toekomst gebruikt gaan worden.
Een radicale aantasting van de mogelijkheid tot gezinshereniging is gelukkig niet mogelijk zonder een aantal
internationale verdragen op te zeggen.
De tweede mogelijkheid om de spanningen te verminderen is het afbouwen van de verzorgingsstaat. Dit is de
laatste jaren al enigszins gebeurd, maar nog steeds
speelt eenzijdige solidariteit een belangrijke rol. In het
verlengde hiervan is het ook mogelijk - en werkt gedeeltelijk al zo - om een aparte, minder opgetuigde verzorgingsstaat te creëren voor migranten. Zo hebben in
Nederland asielzoekers en andere migranten niet meteen
dezelfde rechten op het sociale zekerheidsstelsel als mensen die hier langere tijd zitten.
Een derde mogelijkheid voor spanningsvermindering is
door versnippering van de samenleving tegen te gaan
door culturele identiteit niet als integratiemiddel te
bezien. Zo geformuleerd klinkt dat heel aantrekkelijk, in de
praktijk betekent dit echter dat allerlei vormen van zelforganisatie waarin het christelijk volksdeel ook uitblinkt niet
meer op financiële steun van de overheid kan rekenen.
De vraag die we onszelf eerst moeten stellen is welke uitgangspunten we nemen bij het maken van keuzen. Op
grond waarvan moeten we een uitweg uit de spanningen zoeken.
Allereerst moeten we daarbij opmerken dat we niet in
een valkuil trappen waar politici momenteel en masse
induikelen: integratie als dé doelstelling van het overheidsbeleid zien. Het gevolg en gevaar is dat er te nonchalant met allerlei burgerlijke en grondwettelijke vrijheden - zoals vrijheid van organisatie of vrijheid van onderwijs – wordt omgegaan.
Integratie is helemaal geen overheidstaak, althans als
daarmee bedoeld wordt dat een immigrant zich in sociaal-cultureel opzicht aanpast. Die vorm van integratie is
een opdracht aan de immigrant zelf en aan de ontvangende samenleving. De overheid mag alleen maar voor
de publieke zaken zorgen: het gaat om inburgering.
Zorgen dat een immigrant een medeburger wordt. Dat
betekent: kennis van Nederlandse taal en cultuur en het
hebben van dezelfde rechten en plichten. En wat de

Om met de zelforganisaties te beginnen. Zelforganisatie
is als fenomeen helemaal niet verkeerd. Als mensen van
een bepaalde identiteit of etniciteit bij elkaar kruipen,
voedt dat hun zelfvertrouwen. En dat is een van de succesfactoren van integratie, zoals professor Meindert
Fennema het Groen-congres in november voorhield.2 Het
probleem zit daarin, dat de overheid financieel en
beleidsmatig de zelforganisatie van verschillende etniciteiten heeft gestimuleerd. Zelforganisatie is goed als
het vanuit eigen initiatief gebeurt, maar er moet geen
drang vanuit gaan: dus geen subsidies op Turkse culturele verenigingen. Maar we moeten wel consequent zijn,
dus ook geen subsidies op bijvoorbeeld kerkelijke jongerenorganisaties. Niet alles wat goed is voor een samenleving behoort de overheid te financieren. Zelforganisatie
is goed, zolang het vanuit de mensen zelf gebeurt. Als
groepen vanzelf ontstaan - Berberse kookclubs,
Arubaanse dansgroepen en christelijke plattelandsvrouwenclubs - dan is dat goed. De overheid heeft zeker niet
tot taak om die opbouw van de civil society – de moderne
term voor 'maatschappelijk middenveld' - te ontmoedigen. Integendeel, het moet mensen gemakkelijk worden
gemaakt om zich te organiseren. Juist het maatschappelijk middenveld draagt veel bij aan de sociale cohesie en
aan het verantwoordelijkheid dragen voor elkaar in de
samenleving. Maar directe financiering is in veel gevallen
geen overheidstaak.
Belangrijker dan het afbouwen van de verzorgingsstaat
is het stimuleren tot participatie van migranten.

Dit brengt ons bij een ander punt, het creëren van groepen in de samenleving die tegenover elkaar staan. De
overheid kan door een andere categorisering dan via
etniciteit sommige tegenstellingen voorkómen. Dus naar
Brits voorbeeld: geen overleggen meer met vertegenwoordigers meer van Turken of Surinamers, maar met
vertegenwoordigers van Nederlandse Afrikanen of
Nederlandse Aziaten. Of naar Frans voorbeeld: overleggen met één migrantenraad. Dat vermindert ook de stigmatisering van bepaalde groepen. Hoewel we wel eerlijk
mogen en moeten blijven over cijfers, moeten we ons
afvragen hoe zinvol het is om lijstjes over onderwijs, werk
en criminaliteit per bevolkingsgroep te blijven maken,
zeker als het al om de derde generatie gaat.
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Een belangrijke reden om zelforganisaties van allochtonen niet te stimuleren is dat in tegenstelling tot de zuilen uit de vorige eeuw, de sociaal-economische achtergrond van de meeste allochtonen redelijk hetzelfde is. Ze
verkeren voor een groot deel in een achterstandspositie.
Binnen orthodox-christelijke kring is het idee van recht op
zelforganisaties geperverteerd. Meer en meer is het af komen te
staan van het ideaal om ook de samenleving als geheel te dienen.
Voor emancipatie, voor het echte meedoen zijn niet alleen
de bindingen met de eigen groep belangrijk, maar ook de
band met mensen ‘van buiten’. Nu is dat een opdracht
aan de immigranten zelf, maar ook aan de autochtonen
en zeker ook een opdracht aan de achterban van de
ChristenUnie. Binnen orthodox-christelijke kring is het
idee van recht op zelforganisaties geperverteerd. Meer en
meer is het af komen te staan van het ideaal om ook de
samenleving als geheel te dienen. Veel organisaties zijn er
veelal voor het fijne gevoel onderling of voor de vorming
van de eigen achterban. Terecht pleitte Roel Kuiper er
onlangs voor dat orthodoxe scholen meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten gaan verstaan.

Afbouwen verzorgingsstaat?
Een tweede oplossingsrichting uit het spanningveld
immigratie - verzorgingsstaat is het afbouwen van die
verzorgingsstaat. Dat is in de loop van de jaren al behoorlijk afgebouwd, maar ook de huidige mate van 'eenzijdige solidariteit' belemmert de integratie. Nu kan er van
twee kanten tegelijk aan dat probleem gewerkt worden:
een verdere afbouw van de verzorgingsstaat en het moeilijker toegankelijk maken daarvan. Dit laatste is al beleid;
zo worden er eisen gesteld aan huwelijksmigratie en
moeten migranten eerst gedurende bepaalde tijd rechten
opbouwen. Echter, de nadruk is teveel hierop komen te
liggen en te weinig op participatie in het arbeidsproces.
Juist het (economisch) meedoen in een samenleving is
essentieel voor integratie. Niet voor niets trekken veel
Somaliërs richting het Verenigd Koninkrijk; daar hebben
ze misschien minder kans op een uitkering, maar wel
meer kans op werk. Ze ontvluchten de Nederlandse ‘zieligheidsbenadering’ en hebben meer ruimte om zelf te slagen of te mislukken. Dit brengt de prangende vraag naar
voren die SP-senator Ronald van Raak op het Groen-congres ook verwoordde: is er wel een integratieprobleem of
is er hoofdzakelijk een sociaal-economisch probleem? De
meeste allochtone groepen hebben namelijk dezelfde
kenmerken als autochtone achterstandsgroepen.
In het algemeen verdient het aanbeveling om de verantwoordelijkheid van de samenleving en van individuen en
gemeenschappen meer vorm te geven. Niet zoals dit
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kabinet doet door onder het roepen van 'eigen verantwoordelijkheid' van alles over de schutting van de burger
te gooien, met als boodschap ‘je redt jezelf maar’. Maar
wel burgers weer meer 'op te voeden' met het idee dat
ze zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen en (!)
hen daarvoor ook de gelegenheid geven.
Belangrijk daarbij is dat niet van tevoren het accent
komt te liggen op diegenen die niet meekunnen, dat
leidt tot een maatschappij waarin grote groepen
‘gepamperd’ worden met allerlei welzijnswerk en subsidies. Het gaat erom om goede ontwikkelingen te stimuleren en mensen te prikkelen hun verantwoordelijkheden op te pakken. Voor mensen die dan buiten de boot
vallen – buiten hun eigen schuld – zouden regelingen
moeten komen. De ‘zwakkeren’ niet als uitgangspunt
van het beleid, maar als sluitstuk. Hiermee pleit ik niet
voor het afschaffen van de eenzijdige solidariteit, want
deze heeft een goede functie als schild voor de zwakke.
Belangrijker dan het afbouwen van de verzorgingsstaat
is het stimuleren tot participatie van migranten. Dat kan
door prestatiebeloning. Mensen moeten het
Nederlanderschap verdienen. Naast de kennis van taal
en cultuur hoort daar ook de inzet voor de Nederlandse
samenleving bij. Het gaat dan om de eerste plaats om
het werken of actief op zoek zijn naar een baan. Doen
mensen dat niet, dan mogen ze geen aanspraak maken
op de eenzijdige solidariteit: de bijstand. We creëren dan
een soort tweederangsburgers: migranten hebben wel
een verblijfsvergunning, maar nog niet alle rechten van
het Nederlanderschap, maar het is goed te verdedigen
dat mensen hun best moeten doen om hun plekje in de
samenleving te verdienen.
Voor de ChristenUnie is het goed om te beseffen dat het
lastig is om alles te willen: en een uitgebreide verzorgingsstaat en goede integratie en gesubsidieerde zelforganisaties. De overheid moet keuzen maken en de samenleving
moet meer open staan voor haar medeburgers.
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politiek, Amersfoort: mr. G. Groen van Prinstererstichting
Pellikaan, H. en M. Trappenburg (red.) (2003), Politiek in de multiculturele
samenleving, Amsterdam: Boom
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Zomerschool Cultuur
en Samenleving 2004
Vanwege het grote succes van de zomerschool 2003
organiseren het Centrum voor Reformatorische
Wijsbegeerte en de Radboudstichting opnieuw
samen een zomerschool. Vier dagen lang, onder leiding van inspirerende docenten, zijn we intensief
bezig met de betekenis van het christendom voor de
maatschappij. Voorkennis of een hoge opleiding is
niet vereist.
Verspreid over 4 dagen zullen de volgende colleges
gegeven worden:
• Prof. dr. R. Kuiper -Individualisering en verbondenheid
• Prof. dr. S. Griffioen -Cultuur en multiculturaliteit
• Dr. P. Blokhuis -Communicatie en samenleving
• Prof. dr. P.A. van Gennip -Religie in het publieke domein
• Mr. drs. R.A.J. Steenvoorde -Christelijk Sociaal Denken
• Drs. H. v.d. Streek -Gender en samenleving
• Prof. dr. H. G. Geertsema -Multiculturele samenleving
• Prof. dr. H. Woldring -Literatuur en samenleving
• Prof. dr. W. Derkse -Cultuuroverdracht
Daarnaast is er in het programma ruim tijd voor discussie. Ook staat er een excursie op het programma.
U kunt een folder voor uzelf of een ander aanvragen
door bij het Centrum voor Reformatorische
Wijsbegeerte, Postbus 2156, 3800 CD in Amersfoort,
tel. 033-4657078 reform.philos@wxs.nl
Het definitieve programma wordt na aanmelding
toegezonden. De deelnemers ontvangen na aanmelding ook een reader waarin literatuur is opgenomen ter voorbereiding van deze zomerschool.
Deze Zomerschool wordt aanbevolen door de
Stichting Christelijk Sociaal Congres.
Wanneer: Dinsdag 29 juni t/m vrijdag 2 juli
Lokatie: Hotel ’t Spijker te Beek (bij Nijmegen)
Kosten: e 260,- p.p., inclusief reader, maaltijden,
koffie en thee (overnachting in 2-persoonskamer)
Aantal deelnemers: Minimaal 12 en maximaal 20
Aanmelding: Stuur uw aanmelding vóór 19 juni
op naar het Centrum voor Reformatorische
Wijsbegeerte, Postbus 2156, 3800 CD Amersfoort
of stuur een e-mail naar: reform.philos@wxs.nl

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Vreemdelingen
en bijwoners
Door Erik van Dijk

“Een vreemdeling en bijwoner ben ik bij u, geeft mij een eigen grafstede
bij u, opdat ik mijn dode moge uitdragen en begraven” (Gen.23:4)
Abraham verbleef al een tijd in Kanaän, een ‘vreemd’ land voor hem,
niet zijn moederland, maar wel het land van zijn eindbestemming,
het beloofde land. Toen zijn dierbare vrouw was gestorven, wilde hij
een eigen plek, een stuk land voor hemzelf. Boeiend om te lezen hoe
hij het aanbod afslaat om het stuk land gewoon te krijgen. Hij wil
geen eeuwige gast zijn, maar die plek eerlijk verdienen.
Abraham noemt zich ‘vreemdeling’ en ‘bijwoner’. Het Hebreeuwse
woord dat daar voor vreemdeling wordt gebruikt is heel algemeen en
kan zowel een positieve als een negatieve lading hebben, maar het
woord ‘bijwoner’ betekent zoiets als een gevestigde vreemdeling. Een
bijwoner is duidelijk onderscheiden van een autochtoon, maar aan de
andere kant ook van een tijdelijke medebewoner of logé. Abraham is
geen tijdelijke, maar een permanente gast.
Later wordt Kanaän voor het hele volk Israël aangeduid als ‘het land
hunner vreemdelingschap’ (Exodus 6:3). Sterker nog, gelovigen zijn
überhaupt “vreemdelingen en bijwoners op aarde” (Hebreeën 11:13).
Autochtoon zijn is ook in die zin maar relatief.
De Bijbel spreekt over het algemeen met groot respect over vreemdelingen. Zij horen erbij en er moet voor hen gezorgd worden.
In Deuteronomium 14:29 wordt de regel ingesteld dat de Israëlieten
elke drie jaar alle tienden van de opbrengst van hun arbeid moeten
geven aan de Levieten (de geestelijken die zelf geen inkomen hebben),
de vreemdeling en de wees en weduwe, die binnen uw poorten
wonen, zodat zij ook verzadigd worden en “opdat de Here, uw God, u
zegene in al het werk, dat uw hand doet.” (zie ook Deut. 5:14, 16:14 en
31:12). In het indrukwekkende hoofdstuk 47 van Ezechiël staat zelfs:
“Gij zult dit land tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt
hebben; deze zult gij als onder de Israëlieten geborenen beschouwen;
zij zullen met u een erfdeel toegewezen krijgen …” De vreemdelingen
horen erbij en hebben ook rechten!
God werpt zich Zelf ook op als beschermer van de vreemdelingen
(Psalm 146:9). Wie zijn wij om Zijn voorbeeld niet te volgen?
Jezus geeft in Mattheüs 25:34-36 aan dat Hij van Zijn volgelingen
verwacht dat zij voor hongerigen en dorstigen zorgen, zieken en
gevangenen bezoeken en vreemdelingen huisvesten. “Ik ben een
vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest.”
Graag sluit ik af met Efeze 2:19: “Zo zij gij dan geen vreemdelingen
bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods...”
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Scheiding van kerk en staat
Door Ed Anker, student politicologie aan de UvA en fractiemedewerker van de ChristenUnie-SGP fractie in Noord-Holland

Hoe kan een partij geestelijke vrijheid hoog in het vaandel hebben, wanneer ze een religieus
geïnspireerd programma heeft? Deze vraag wordt ons wel eens door niet-christenen gesteld.
Wanneer we denken over integratie worden we ook zelf met deze vraag geconfronteerd.
Immers hoe gaan we om met andere religies die ook een politiek streven ontwikkelen?
Welke plaats verdient een christelijke partij als de ChristenUnie in het politieke debat?
Steeds vaker wordt religie in verband gebracht met fundamentalisme. De vrijheid van onderwijs staat ter discussie. Juist nu is het belangrijk om helder te hebben op welke manier religie
een plaats heeft in het politieke debat en een rol mag spelen bij het besturen van ons land.

Scheiding van staat en geloof
Het lijkt bij onze postmoderne samenleving te horen om religieuze opvattingen te relativeren tot persoonlijke
meningen die alleen gelden voor het
persoonlijke leven. We hebben allemaal onze eigen opvatting over de
waarheid, dus geen enkele opvatting
zou de andere mogen overstijgen. Als
reactie hierop valt het publieke debat
stil, er ontstaat een soort levensbeschouwelijk vacuüm.
In zijn Groen van Prinsterer-lezing van
16 januari 2003 behandelt Gert
Schutte deze gedachtegang vanuit het
werk van Groen van Prinsterer. Schutte
wijst op een voorval in de Tweede
Kamer waarbij Gerrit Zalm bezwaar
maakte tegen het opnemen van een
bede om Gods zegen in de troonrede.
Zalm zei dat hij niet wilde dat de overheid godsdienstige dan wel anti-godsdienstige overtuigingen uitdraagt. Hij
beriep zich daarbij op de scheiding van
kerk en staat. Ook in het debat over het
homohuwelijk toonde de toenmalige
staatssecretaris Cohen zich niet ontvankelijk voor de bezwaren op bijbelse
gronden van ChristenUnie en SGP, vanwege de scheiding van kerk en staat.
Groen van Prinsterer waarschuwde:
Onder de leuze van scheiding van kerk
en staat, die welbegrepen ook door ons
begeerd wordt, is het liberalisme in de
grond der zaak om bezieling van staat
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en kerk en school met de religie van
het ongeloof te doen.” (Groen van
Prinsterer, geciteerd door Schutte)
Het gaat er volgens Groen voor de liberalen dus niet om staat en kerk te
scheiden, maar geloof en politiek.
Ongeloof is volgens Groen ook een religie, met een eigen politiek program.
Religieuze uitgangspunten worden
buitenspel gezet en een liberale, seculiere benadering wordt normgevend.
(Schutte 2003: pag. 17)

Brede en smalle moraal
Kars Veling theoretiseerde dit verschijnsel in de bundel De lege tolerantie met het concept van een brede en
een smalle moraal. De smalle moraal
bestaat uit de zaken waar we het allemaal met elkaar over eens zijn, noem
het een sociaal contract, of de publieke
norm. De brede moraal is de persoonlijke moraal. Volgens veel liberalen
kunnen mensen wanneer ze het
publieke domein betreden hun persoonlijke opvattingen afleggen en de
algemeen gedeelde moraal aandoen.
Dat moet volgens hen geen probleem
zijn, want die is neutraal en daar zijn
we het allemaal mee eens. Volgens
Veling is de smalle moraal helemaal
niet levensbeschouwelijk neutraal en
vat “een maatschappelijke meerderheid van verlichte relativisten” hun
eigen moraal gemakshalve op als de
smalle en vergelijken zij de exotische
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of achterhaalde opvattingen van anderen met hun eigen voorkeur voor jaren
zestig muziek of met hun afschuw
voor alcoholvrij bier. “Zulke opvattingen moeten kunnen, maar natuurlijk
niet om anderen daar mee lastig te
vallen.”
Groen van Prinsterer en zijn politieke
erfgenamen in de ChristenUnie gaan
er in tegenstelling tot veel liberale
denkers vanuit dat er geen neutrale
grond bestaat. De publieke samenleving wordt altijd volgens een bepaalde
norm ingericht. Of die nu christelijk of
liberaal is, er is altijd sprake van een
bepaalde set van uitgangspunten met
een vertaling daarvan in het publieke
leven. De kritiek van de ChristenUnie is
dat vanuit liberaal oogpunt dit vaak
ontkend wordt en zodoende een liberale
opvatting niet meer open staat voor
debat. De liberale ideologie krijgt een
monopoliepositie.

Politiek met een hart
André Rouvoet voert tegen dit relativistisch denken een warm pleidooi
voor ‘politiek met een hart’. Het moet
volgens Rouvoet in een democratische
samenleving gaan om het bekend
maken van je uitgangspunten en
bekend raken met die van een ander.
“Het is domweg niet waar dat wat
goed en kwaad, recht en zedelijk, verfoeilijk of loffelijk, pas kan worden
vastgesteld als de neuzen geteld zijn.
En dat geldt op een dieper niveau ook
voor de vraag naar de waarheid.
Weliswaar zijn we het in een pluriforme
samenleving daarover bepaald niet
eens, maar die waarheidsvraag kan in
ieder geval niet beantwoord worden via
de stembus of een enquête.” (Rouvoet,
‘Wat is waarheid’ in Kuiper 2001)
“…dán manifesteert de democratie zich
in haar wezen, namelijk door ruimte te
bieden voor het vertolken van authentieke opvattingen over wezenlijke
zaken, ook als dat niet resulteert in een
besluit bij meerderheid van stemmen.
Daarom is mijn voortdurende oproep
om de politiek z’n hart terug te geven.
Daarvoor is allereerst nodig dat politici

de postmodernistische politieke correctheid van relativisme en doorgeschoten tolerantie van zich durven
werpen en onbeschroomd hun diepste
overtuigingen over mens, wereld en
samenleving expliciteren als uitgangspunt in het politiek debat.”

niet bezighouden met het formuleren
en uitvoeren van beleid.
Een christelijk politicus is dus beperkt in
zijn werk. De ChristenUnie streeft naar
een samenleving ingericht volgens
christelijke principes. Maar vanuit de
scheiding van kerk en staat gaat het dan
wel om een vertaling van die principes
Rouvoet plaatst op deze manier een
naar de bestuurspraktijk en kunnen die
diepe overtuiging vanuit een religie in niet opgelegd worden. Is dit dan armoe?
de kern van het politiek handelen. Hij Maken we ons hiermee vleugellam? Ik
heeft er moeite mee dat anderen de
denk van niet. Door bijbelse principes
vraag naar uitgangspunten en begin- heel concreet te maken laten we zien
selen naar de achtergrond verschuiven wat God voor heeft met de wereld. We
en zelfs buiten de politieke arena wil- geloven dat Gods wet goed is voor zijn
len houden, omdat men elkaar toch
schepping. Als christen mag je dit in de
niet kan vinden. Juist in het spreken
politiek laten zien.
met elkaar over fundamentele uitJuist een christelijk politicus dient in het
gangspunten leer je elkaar kennen en politieke debat grenzen te respecteren.
kun je elkaar wellicht echt naderen,
Dat betekent ook dat een christelijk
ook al ben je het in beginsel niet met
politicus andere godsdiensten evenveel
elkaar eens.
ruimte moet geven in het politieke
debat als hij zelf neemt. Wanneer moslims of boeddhisten een politieke partij
Christelijke politiek
Maar de vraag blijft staan. Je hebt als oprichten, dan is dat hun goed recht.
Wij mogen hun wijzen op de scheiding
christelijke partij het streven bijbelse
van kerk en staat, maar dienen ook het
principes hun weerslag te laten hebdebat met hen aan te gaan.
ben in de samenleving. Dezelfde
samenleving die je met niet-gelovigen
deelt. Wat betekent dit voor onze eigen De fundamentele vrijheden staan ter
opvattingen?
discussie. Als we niet meer gewend
Vrijheid heeft blijkbaar alles met gren- zijn om te praten met elkaar, wordt
zen te maken. De scheiding van kerk en een religieuze gemeenschap met
staat is zo’n grens. Deze scheiding
maatschappelijke pretenties snel een
betekent niet dat geloof geen rol mag bedreiging. De scheiding van kerk en
spelen bij het bedrijven van politiek en staat geeft ons ruimte om met elkaar
bestuur. Ze geeft aan dat er domeinen in gesprek te blijven en garandeert ook
zijn in de samenleving waarbinnen we onze persoonlijke vrijheid.
vrijheid genieten.
De overheid is verantwoordelijk voor
Gebruikte literatuur:
het publieke leven. Tegelijkertijd moet
een overheid zich terughoudend
Anker, E.W. Tolerantie en de ChristenUnie, over de
opstellen op die plaatsen waar de
tolerantieopvattingen van de ChristenUnie, 2004
leden van de samenleving hun eigen
verantwoordelijkheid dienen te dragen Hooven, M. ten, (red) De lege tolerantie, over vrijheid en
zoals in het gezin, het onderwijs en de
vrijblijvendheid in Nederland, 2001 Boom, Amsterdam
kerk. Plaatsen waar de eigen levensbeKuiper, R. et al, Tolereren of bekeren, naar een christelijke
schouwelijke identiteit een grote rol
visie op verdraagzaamheid, 2001, Boekencentrum,
speelt en waarbij overheidsingrijpen
Zoetermeer
niet gewenst is. De kerk, als instituut,
moet zich op haar beurt niet bemoeien
Schutte, G.J., Evangeliebelijders gevraagd, toen en nu,
Mr. Groen van Prinsterer-lezing 16 januari 2003,
met het staatkundig leven. Ze kan als
religieuze gemeenschap de overheid een wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie,
Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Amersfoort
spiegel voorhouden, maar ze moet zich
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Integratie en botsende
Door mr. A. (André) Rouvoet, fractievoorzitter en M.H. (Mirjam) Bikker,
assistent beleidsmedewerker van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

dienen om te gaan met de botsing
van deze grondrechten.

Grondrechten niet absoluut

In het maatschappelijke en politieke debat
over integratie neemt de kwestie van de
grondrechten en in het bijzonder de botsing
van verschillende grondrechten een belangrijke plaats in. Met name de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting
komen keer op keer terug in het spreken over
integratie: hoever reiken deze vrijheden en
wat moet er in een democratische rechtsstaat
gebeuren als deze grondrechten conflicteren
met andere grondrechten, zoals het gelijkheids- of non-discriminatiebeginsel?
In de actualiteit kunnen we als treffend voorbeeld wijzen naar de ophef
rondom de geschriften die via de Al
Tawheed moskee in Amsterdam werden verspreid. Hierin werd onder
andere opgeroepen tot gewelddadige
acties tegen homoseksuelen. Dat
raakt aan het eerste artikel van de
Nederlandse Grondwet, waarin discriminatie ‘op welke grond dan ook’
niet is toegestaan.
Echter: een gelovige heeft toch ook
het recht om te uiten wat hij gelooft
en belijdt? Welk grondrecht moet nu
prevaleren? In onderstaand artikel
willen we ingaan op de vraag hoe wij
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De afgelopen jaren is er over de problematische kanten van het integratievraagstuk niet alleen veel meer
discussie geweest dan voorheen, ook
de toonhoogte van het publieke
debat is veranderd. Of het nu ging
over het ronselen van jongeren voor
de jihad, vrouwenbesnijdenis, het
dragen van hoofddoekjes, uitspraken
van imams, of het godsdienstonderwijs op islamitische scholen: het
debat erover werd – en wordt – in
stevige termen gevoerd en leidt niet
zelden tot stevige aanvaringen.
Steeds gaat het om de vraag in hoeverre bepaalde, voor ons vreemde
opvattingen en gedragingen getolereerd kunnen c.q. moeten worden.
Met de opkomst van de islam in ons
land heeft de vraag naar de reikwijdte van de vrijheid van godsdienst en
de vrijheid van meningsuiting een
nieuwe dimensie gekregen, simpelweg doordat we geconfronteerd worden met voorheen onbekende cultureel-religieuze uitingen. Sommige
daarvan zijn gewoon verboden (vrouwenbesnijdenis), maar bij andere is
de vraag naar de toelaatbaarheid
aan de orde. Uitgangspunt is dat de
in de Grondwet verankerde grondrechten en vrijheden voor iedereen
gelden, maar aan de beleving en uitoefening van die rechten en vrijheden kunnen grenzen worden gesteld,
zeker als de rechten en vrijheden van
anderen in het geding zijn.
Nu is dit op zichzelf niet nieuw. Ook
christenen hebben in het verleden
ondervonden dat met het geloof
samenhangende gedragingen en uitspraken door anderen gemakkelijk

als discriminerend kunnen worden
ervaren, met als gevolg dat zij zich
voor de rechter moesten verantwoorden. Geen enkel grondrecht is absoluut, ook de vrijheid van godsdienst
niet. Aan de uitoefening van grondrechten kunnen bij wet beperkingen
worden gesteld. Dat wordt ook in de
Grondwet zelf tot uitdrukking
gebracht. Zo luidt artikel 6: “Ieder
heeft het recht zijn godsdienst of
levensovertuiging, individueel of in
gemeenschap met anderen, vrij te
belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. De wet
kan ter zake van de uitoefening van
dit recht buiten gebouwen en plaatsen regels stellen ter bescherming
van de gezondheid, in het belang van
het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.” Zo
wordt per grondrecht nauwkeurig
aangegeven op welke – limitatief
opgesomde – gronden eventuele
beperkingen gebaseerd kunnen worden. De reden voor deze grote zorgvuldigheid is dat je voor inperking
van grondrechten in een democratische rechtsstaat nu eenmaal zwaarwegende argumenten moet hebben:
het kan wel, maar niet zomaar!

Verticaal of horizontaal
De klassieke grondrechten zijn eerst
en vooral vrijheidsrechten: zij dienen
ertoe de burger te beschermen tegen
het handelen van de overheid. Dit
wordt wel de verticale werking van
grondrechten genoemd. Deze werking was lange tijd de voornaamste
invulling van de grondrechten in de
samenleving. In de afgelopen eeuw is
echter meer en meer aanvaard dat
grondrechten ook betekenis hebben
tussen burgers onderling. Onze
samenleving is complexer geworden,
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grondrechten
de burger is mondiger geworden en
het streven naar zelfontplooiing en
zelfverwezenlijking staat hoog in het
vaandel. De ene burger wil kunnen
zeggen wat hij denkt, de andere burger wil niet gekwetst worden door de
uitlatingen van een medeburger.
Indien deze burgers zich beroepen op
de van toepassing zijnde grondrechten, heet dit ook wel de horizontale
werking van grondrechten. In de
(rechts)praktijk blijkt bij het probleem van botsende grondrechten
deze horizontale werking voorondersteld: het is immers niet de overheid
die het non-discriminatiebeginsel
schendt, maar het is de ene burger
die met een (geloofs-)uitspraak de
andere burger kwetst.

Volgorde of rangorde?
Nu zou het probleem van botsende
grondrechten eenvoudig op te lossen
zijn door een bepaalde rangorde vast
te stellen. Zo wordt wel betoogd dat
het niet voor niets is dat het non-discriminatiebeginsel in artikel 1 van de
Grondwet is opgenomen. Deze opvatting klonk ook door in het verzoek
dat D66-woordvoerder Boris Dittrich
enkele jaren geleden aan de regering
deed om in een notitie aan te geven
hoe het non-discriminatiebeginsel en
de vrijheid van godsdienst resp.
meningsuiting zich tot elkaar verhouden. In deze benadering is het
non-discriminatiebeginsel een soort
‘supergrondrecht’, waaraan de andere grondrechten ondergeschikt zijn.
Precies daarom was de commotie ook
zo groot toen Pim Fortuyn in de verkiezingscampagne van 2002 in een
interview zei voorstander van
afschaffing van dit beginsel te zijn.
Deze weg is echter afgesneden door
de grondwetgever zelf, die bij de laatste grote herziening, in 1983, expliciet
heeft uitgesproken dat de volgorde
geen rangorde inhoudt. Welk grondrecht in geval van een botsing voor-

rang behoort te krijgen valt derhalve
niet af te leiden uit hun plaats in de
Grondwet. Het is uitsluitend aan de
rechter om, alle relevante feiten en
omstandigheden (o.a. intentie, context, positie van betrokkene) in aanmerking nemend, te bepalen welk
grondrecht in de concrete situatie
prioriteit verdient.
Terecht is deze opvatting van de
grondwetgever tot uitgangspunt
genomen in de hiervoor bedoelde
notitie, die medio mei j.l. onder de
titel Grondrechten in een pluriforme
samenleving werd gepresenteerd
door minister De Graaf. Deze belangrijke notitie kent een aantal grondlijnen die van harte onderschreven
kunnen worden. Zo wordt onderkend
dat de vrijheid van godsdienst en de
vrijheid van meningsuiting impliceren dat er óók dingen kunnen worden gezegd die “de politiek correct
denkende gemeente” onwelgevallig
zijn. Oók en misschien wel juíst
opvattingen die “ergeren, shockeren
en verwarring zaaien” verdienen
bescherming. Met de overweging dat
het bij uitspraken op basis van een
godsdienstige overtuiging mede van
belang is met welke bedoeling ze
worden gedaan en of ze een bijdrage
vormen aan het publieke debat, sluit
de regering naadloos aan bij de uitspraken van de Hoge Raad in de
zaken El Moumni en Van Dijke. Dat
het in deze zaken tot vrijspraak
kwam, is sommigen steeds een doorn
in het oog geweest, omdat ‘gelovigen
daardoor meer konden zeggen dan
niet-gelovigen’. Dat de regering nu
ronduit deze redenering van de Hoge
Raad overneemt, is voor het debat
over grondrechten van groot gewicht.

Respect
Er is evenwel ook een keerzijde. De
vrijheid van godsdienst of van
meningsuiting mag nooit een vrijbrief zijn om anderen nodeloos te

kwetsen of te discrimineren. Het is
zeker waar dat iedereen in een
democratische rechtsstaat tegen een
stootje moet kunnen: de basis voor
een vreedzaam samenleven in een
pluriforme maatschappij is gelegen
in een ‘we agree to disagree’ en dat
impliceert dat we accepteren dat
anderen anders denken en handelen
dan wij. Dát is de in een rechtsstaat
onmisbare deugd van de tolerantie.
Die heeft dus óók betrekking op
opvattingen en gedragingen die als
minder plezierig of zelfs grievend
kunnen worden ervaren, of ze nu uit
het christendom voortkomen, uit het
seculiere humanisme of uit de islam.
Maar wanneer van deze principiële
vrijheidsruimte geen zorgvuldig
gebruik wordt gemaakt, komen burgers tegenover elkaar te staan, wordt
de vrede in de samenleving op het
spel gezet en raakt de rechtsstaat zélf
in het geding.
Werkelijke tolerantie is dan ook alleen
mogelijk als de grondtoon in de
samenleving er één is van onderling
respect. Dan wordt aanvaard dat
grondrechten voor iedereen gelden en
dat daar een gepast gebruik van mag
worden gemaakt, ‘behoudens ieders
verantwoordelijkheid voor de wet’.
Als er wederzijds respect bestaat, dan
is godsdienstvrijheid wezenlijk iets
anders dan het recht om anderen te
discrimineren en is vrijheid van
meningsuiting niet hetzelfde als het
recht om te kwetsen. Maar dan raken
we ook bevrijd van de kramp om
opvattingen en meningen die ons
niet aanstaan te willen bestrijden of
zelfs via de rechter te laten verbieden. De essentie van een democratische rechtsstaat was toch juist dat er
waarborgen zijn voor verscheidenheid en voor van de meerderheidsopvatting afwijkende overtuigingen?
Grondrechten zijn een verworvenheid om zuinig op te zijn, ook als ze
botsen!
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Integratie in de gemeente
Door Hetty Voogel, fractievertegenwoordiger van de Haagse gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP en
al 5 jaar lid van o.a. de commissie integratie

Sinds de ontdekking van een multicultureel drama in onze polders, buitelen de politiek correcte meningen
over elkaar heen. De een nog radicaler dan de ander. Toen was daar het rapport van de commissie Blok.
Het drama bleek mee te vallen. Het grootste deel van de nieuwkomers integreert en vindt zijn plek. Maar
er zijn ook knelpunten. De vraag is, waar zitten die knelpunten en hoe gaan we daar als ChristenUnie mee
om. In dit artikel probeer ik een aantal praktische handreikingen te bieden.

Wat is integratie?

In dit artikel wil ik eerst aangeven wat de uitgangspunten voor de rol van de gemeentelijke overheid kunnen
zijn bij de integratie van nieuwkomers. Vervolgens hoe
de gemeente deze rol kan vormgeven op terreinen als
onderwijs, werkgelegenheid, religie, cultuur en samenlevingsopbouw en als laatste op het terrein van de achterstandsbestrijding.

leving. De overheid neemt alleen de taken voor haar rekening die de samenleving niet zelf kan organiseren en
ondersteunt degenen die het op eigen kracht niet redden.
Daaruit volgt dat, als de samenleving wordt geconfronteerd met (nieuwe) vraagstukken en problemen, de overheid zal kijken wie voor de oplossing de eerstverantwoordelijke is, eventueel mensen dient aan te spreken
op hun verantwoordelijkheden en zo nodig organisaties
moet ondersteunen bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden. Alleen als het niet anders kan, zal de
overheid de taak zelf uitvoeren.
Vertaald naar het integratievraagstuk zal de overheid
eerst de problemen in kaart moeten brengen. Dat is op
landelijk niveau nu gedaan; het rapport Blok geeft een
vrij helder beeld van de stand van zaken in Nederland.
De lokale overheid zal zich ook een beeld moeten vormen
van welke groepen problemen hebben met de integratie
en welke groepen vrij probleemloos integreren.
Vervolgens moeten mensen, in dit geval nieuwkomers en
inwoners, hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Grote
groepen doen dat en integreren. Ze hebben een baan,
spreken de taal redelijk goed, hun kinderen gaan naar
school en maken die ook af. Ze voelen zich thuis in hun
nieuwe woonomgeving. Veel inwoners verwelkomen
nieuwe buren, helpen ze met van alles en nog wat,
maken kennis met hun cultuur en gewoonten.
Maar niet altijd gaat het goed. Sommige nieuwkomers
vinden de weg niet vanzelf of lukt het niet te integreren.
Bovendien weten autochtone inwoners soms niet meer
wat ze aan moeten met zoveel nieuwe buren van zoveel
nieuwe culturen. Dan wordt het tijd voor (zelf)organisaties en de overheid om te zien hoe het integratieproces
moet worden geholpen.

Uitgangspunten

Landelijke ontwikkelingen

De ChristenUnie kent het begrip ‘soevereiniteit in eigen
kring’. Kort samengevat geeft ze daarmee een grote eigen
verantwoordelijkheid aan de diverse groepen in de samen-

De trend is dat de landelijke overheid zich terugtrekt uit
het inburgeringsveld en meer aan de markt en de
nieuwkomers overlaat. Voorbeelden zijn de opheffing

Voordat we het over integratie hebben is het belangrijk
om vast te leggen wat we onder integratie verstaan.
In het rapport-Blok staat kernachtig wanneer iemand
geïntegreerd is:
- gelijkwaardige juridische positie
- gelijkwaardige deelname op sociaal economisch terrein
- kennis van de Nederlandse taal
- respecteren van de gangbare waarden, normen en
gedragspatronen.
De Nederlandse maatschappij bestaat uit verschillende
culturen. De cultuur van de Amsterdamse grachtengordel is bijvoorbeeld een heel andere dan die van een klein
dorp op het platteland. We accepteren die verschillen in
cultuur, maar we zijn allemaal Nederlanders. Zo moeten
we ook verschillen in cultuur met nieuwkomers accepteren en niet van ze eisen dat ze hun eigenheid opgeven.
Het streven is integratie, met respect voor culturele en
religieuze verscheidenheid.

Sommige nieuwkomers vinden de weg niet vanzelf of lukt
het niet te integreren. Bovendien weten autochtone inwoners
soms niet meer wat ze aan moeten met zoveel nieuwe buren
van zoveel nieuwe culturen.
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van gedwongen winkelnering voor inburgeringscursussen bij de ROC’s en nieuwkomers die zelf moeten gaan
betalen voor hun inburgering. Een volledige cursus bij
een ROC kost vele duizenden euro’s, iets wat voor de
meesten niet op te brengen zal zijn. Het wordt dus tijd
om als gemeentelijke overheid te zoeken naar alternatieven voor de ROC-cursus. Voor de rest is het de vraag wat
er van de rol van de gemeenten nog overblijft op het terrein van inburgering.

Zelforganisaties
De meeste groepen nieuwkomers hebben (zelf)organisaties, sociaal-culturele verenigingen. Zij zijn de eerst aangewezenen om te helpen bij de inburgering van hun
eigen mensen. Zij hebben immers het proces al doorlopen en weten waar de problemen en de oplossingen
liggen. Naast het geven van een gevoel van herkenning,
kan de zelforganisatie ook motiverend werken: anderen
zijn hen al voorgegaan in het ingewikkelde proces en
zijn geslaagd.
Het is te overwegen om zelforganisaties die hun mensen
helpen met alle facetten van inburgeren daar subsidie
voor te geven. Denk daarbij aan informatie over de
Nederlandse gewoonten en gebruiken, informatie over
taalcursussen, informatie over onderwijs en opvoeding,
informatie over de gezondheidszorg, informatie over hoe
de maatschappij is georganiseerd, informatie over de
lokale samenleving. Dit zou een alternatief kunnen zijn
voor de huidige cursussen maatschappij-oriëntatie bij
de ROC’s. Er zijn zelforganisaties die nog niet gericht zijn
op de inburgering van hun leden, maar alleen gericht
zijn op ontmoeting en het beleven van de eigen cultuur.
Bij hen is een toenemende bewustwording nodig van de
verantwoordelijkheden van de zelforganisaties naar hun
leden en naar de maatschappij toe. Ze kunnen daartoe
worden gestimuleerd door de gemeente. Dat kan door
het subsidie-instrument te gebruiken, maar ook door
hulp aan te bieden bij de vormgeving van informatie.
Soms zal het nodig zijn dat de lokale overheid het initiatief neemt tot het vormen van een zelforganisatie, als die
er nog niet is. Bijvoorbeeld: in Den Haag was een groep
uit een Afrikaans land, waar het niet goed mee ging. Hoge
werkloosheid, veel kinderen die hun school niet afmaakten, armoede en criminaliteit. Een gemeentelijke integratiemedewerker heeft die groep met elkaar in contact
gebracht en is op zoek gegaan naar waar de knelpunten
zaten. Door de (tijdelijke) aandacht van buitenaf is de
groep nu in staat om elkaar te stimuleren en wegwijs te
maken. Het gaat nu veel beter met deze groep.

Nederlanders
Integreren doe je samen. Door geregelde omgang met
autochtone Nederlanders leert een nieuwkomer de fijne
kneepjes van de maatschappij en de taal en de
Nederlander leert veel over andere culturen en
omgangsvormen. Het is het overwegen waard om een
vrijwilligersorganisatie in het leven te (laten) roepen die
Nederlanders koppelt aan nieuwkomers. Deze integratiekoppels treffen elkaar gedurende een jaar op wekelijkse
basis en ondernemen samen allerlei activiteiten, van
samen koken tot samen fietsen.

De gemeentelijke overheid
Ook als de zelforganisaties optimaal functioneren en
autochtonen hun steentje bijdragen, blijven er nog
taken liggen voor de gemeentelijke overheid.

1

De eerste taak is het verwelkomen van nieuwkomers
en ze wijzen op hun plicht tot inburgering en informeren over de manieren waarop ze dat kunnen doen.

2 De tweede taak is de controle op de voortgang van de
inburgering; zijn de gestelde (landelijke) doelen gehaald,
bijvoorbeeld na een half jaar en na een jaar?

3

De derde taak is het helpen van die nieuwkomers die
het niet redden. Dat zijn degenen met een onvoldoende
resultaat op het gebied van taal- en maatschappijkennis
en degenen die geen werk hebben waarmee ze zelf hun
gezin kunnen onderhouden.
Voor deze mensen kunnen duale trajecten in het leven
worden geroepen, opgebouwd uit (gesubsidieerde)
stageplekken in bedrijven of vrijwilligerswerk bij o.a.
welzijnsorganisaties, met een beroepsopleiding of
andere cursussen die de kans op werk vergroten en
gecombineerd met verplicht taalonderwijs. Als dit
beide ouders uit een gezin betreft of de enige ouder van
een gezin, zal rekening moeten worden gehouden met
aanwezige kinderen, maar alle ouders zullen voldoende
Nederlands moeten kunnen spreken en voldoende
begrijpen van de Nederlandse maatschappij om hun
kinderen daarin wegwijs te kunnen maken. Vaak blijkt al
in de praktijk dat kinderen die met de ouders meekomen
naar Nederland eerder ingeburgerd zijn dan hun ouders.
Het is niet goed voor de opvoeding als ouders een (grote)
achterstand hebben ten opzichte van hun kinderen.

4 Daarmee komen we op de vierde taak: het onderwijs
aan kinderen van nieuwkomers. Neveninstroom concen-
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treren op een aantal scholen, extra aandacht voor taal
vanaf de peuterspeelzaal (de voorschool) en stimuleren
van peuterspeelzaalbezoek, kopklassen voor degenen die
het Nederlands nog onvoldoende beheersen om de
opleiding voor hun niveau te volgen (Havo of VWO). Het
zijn allemaal bekende mogelijkheden die moeten worden uitgebuit. Ook op het gebied van voortijdig schooluitval moet de nodige inspanning worden verricht,
zowel op het voortgezet onderwijs als op het MBO. Het
rapport-Blok concludeert dat voortijdig schoolverlaten
een grote oorzaak is van achterstanden. Maar misschien
kan je het ook omdraaien: achterstanden zijn een grote
oorzaak van schooluitval. En dan niet alleen taalachterstand, maar vooral ook armoede, werkloosheid, uitzichtloosheid, verloedering en criminaliteit, die zich in
bepaalde wijken opstapelen en elkaar versterken. Ga dan
maar eens gemotiveerd naar school!
Achterstandsbestrijding raakt het integratiebeleid op
verschillende vlakken. Aan het eind van dit artikel meer
daarover.

Integreren doe je samen. Door geregelde omgang met
autochtone Nederlanders leert een nieuwkomer de fijne
kneepjes van de maatschappij en de taal en de Nederlander
leert veel over andere culturen en omgangsvormen.

5 De vijfde taak is actief optreden tegen discriminatie.
Mensen mogen niet beoordeeld worden op hun uiterlijk
en op grond van vooroordelen, maar moeten beoordeeld
worden op hun kwaliteiten. Het is de taak van de
gemeentelijke overheid om daarin het goede voorbeeld
te geven en anderen daarop aan te spreken of maatregelen te treffen. Een belangrijk terrein is dat van de werkgevers. De gemeente heeft natuurlijk zelf een programma wat tot doel heeft een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in alle lagen van het personeel.
Met de resultaten van dit beleid kunnen de werkgevers
hun voordeel doen. Rondom dit onderwerp kan de
gemeente bijeenkomsten met werkgevers organiseren.
Daar worden problemen geïnventariseerd en gezocht
naar oplossingen.
Een ander belangrijk, maar veel moeilijker terrein is de
vreemdelingenangst en de vreemdelingenhaat onder de
bevolking. Veel voorlichting over het gemeentelijke
beleid op de terreinen van integratie en achterstandsbestrijding kan helpen. Actieve opstelling van de zelforganisaties kan meehelpen meer bekendheid te geven aan
nieuwe culturen. Ook het signaleren en bestrijden van
achterstanden onder Nederlanders kan helpen om het
gevoel van voortrekken van allochtonen te bestrijden.
Opvallend is dat mensen die ver weg wonen van vreem-
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de culturen vaak meer last hebben van vreemdelingenangst dan mensen die er tussenin wonen. Mensen die in
een achterstandswijk wonen zijn echter vaak wel
geneigd de vreemdelingen de schuld te geven van de
achteruitgang van de wijk, terwijl het de vraag is of de
wijk daadwerkelijk achteruit is gegaan en hoe dat komt.

6 Een zesde taak is op gebied van religie en cultuur.
Ondanks dat er behoorlijk getornd wordt aan de scheiding tussen kerk (moskee) en staat, mag de overheid zich
niet bemoeien met de inhoud van een religie. Het is
goed om eens na te denken over òf en hòe we als overheid binnen dit kader moeten overleggen met imams en
pandits, maar ook met pastors en dominees, over wat we
van hun volgelingen verwachten in het kader van
gewenst gedrag. Dat is iets heel anders dan op basis van
gelijkwaardigheid elkaar zoeken en steunen in bijvoorbeeld de asielzoekersproblematiek.
Over de uitingen en uitingsvormen van een religie stelt
de overheid zich zeer terughoudend op. Als er wordt
opgeroepen tot geweld, is er het strafrecht. Als uitingsvormen het praktische functioneren in de weg staan,
mag de overheid beperkingen opleggen. Denk daarbij
een verbod op gezichtsbedekkende sluiers in gemeentelijke functies waarbij het belangrijk is om iemands
gezicht te zien.
Uitingen van religie of religieuze feesten worden nooit
gesubsidieerd, ook niet onder de titel cultuur of ontmoeting.
De overheid is wel gehouden om voorwaarden te scheppen om geloof en cultuur te kunnen beleven. Betaalbare
ruimten moeten in redelijke hoeveelheden beschikbaar
zijn. In bestemmingsplannen wordt rekening gehouden
met ruimten om geloof of cultuur te beleven, waar een
bepaalde mate van (geluids) overlast is toegestaan.
Bedenk dat nieuwkomers niet alleen moslims of hindoes
zijn, maar dat er grote groepen christenen tussen zitten.
En die christenen beleven hun geloof op een soms luidruchtiger manier dan dat wij gewend zijn.
Maar ook de manier van feesten van andere culturen
wijkt af van de onze. Bijvoorbeeld voor een
Hindoestaanse bruiloft worden honderden mensen uitgenodigd, die passen vaak niet in onze Nederlandse zaaltjes. En vaak willen andere culturen ook zelf voor hun
eten en drinken zorgen, want dat zijn geen bitterballen
en blokjes kaas. Is daar ruimte voor in de omgeving, of
moet de gemeente met de horeca om de tafel en
bestemmingsplannen aanpassen?

7 Een zevende taak is op het gebied van samenlevingsopbouw. Een grote concentratie van veel nieuwkomers
uit verschillende culturen werkt niet bevorderend voor
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de integratie, vooral op het gebied van taalkennis en
omgangsvormen. De ChristenUnie is echter tegen een
spreidingsbeleid op grond van afkomst. Er zal in sterk
gemêleerde wijken dus een andere inspanning gepleegd
moeten worden om mensen samen te laten leven volgens de gangbare Nederlandse normen.
In straten of flats waar problemen zijn met overlast, vervuiling of andere zaken zal iemand het voortouw moeten nemen om met de bewoners om de tafel te gaan zitten en de problemen in gezamenlijkheid op te lossen. Dit
kan iemand van de gemeente zijn, maar ook iemand van
de bewonersorganisatie of de woningbouwvereniging.
Belangrijk hierbij is dat er vanuit de gemeente en de
woningbouwverenigingen voldoende ondersteuning is
voor goede initiatieven en dat het behaalde resultaat
wordt vastgehouden, ook al veranderen de bewoners.
Welzijnswerk is een belangrijke schakel in aanvulling
op de zelforganisaties. Vooral de vader- en moedercentra
voorzien in een grote behoefte. De kinderen van nieuwkomers leren vanzelf zwemmen en fietsen, maar hun
ouders niet. Het is goed om te zien dat mannen en vrouwen van allerlei achtergronden in een beschermde
omgeving elkaar wegwijs maken, samen cursussen volgen, samen nieuwe dingen leren. Ook op scholen kan
een cursusaanbod dat parallel loopt met de ontwikkeling van hun kind goed werken. De ouders (vaak moeders die anders moeilijk te bereiken zijn) krijgen dezelfde woorden te leren als hun kinderen en krijgen informatie over de opvoeding en gezondheidszorg. De uitdaging is om dit niet alleen te beperken tot de eerste jaren
van de basisschool, maar ouders actief te betrekken bij
de hele schoolloopbaan en ontwikkeling van hun kinderen (dit is trouwens niet alleen nuttig voor nieuwkomers, maar ook Nederlanders kunnen hier hun voordeel
mee doen).

Achterstandsbeleid
Als de integratie niet of onvoldoende lukt, komen nieuwkomers in een achterstandspositie terecht. Maar er zijn
ook Nederlanders die in een achterstandspositie verkeren. Het is de vraag of de achterstanden verband houden
met de afkomst of met de sociaal-economische positie.
Tot nu toe is naar mijn smaak te veel de nadruk gelegd
op de achterstanden van allochtonen, terwijl de achterstanden vroeger even groot waren, maar dan onder
Nederlanders. Bijvoorbeeld de Schilderswijk in Den Haag
is in een eeuw tijd niet veel veranderd qua problematiek,
maar wel qua kleur. Ik denk dat het goed is een knip te
maken tussen nieuwkomers en alle anderen die niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Bij de nieuwkomers is het beleid gericht op integratie, bij alle anderen is het beleid gericht op het wegwerken van achter-

standen. De commissie Blok stelt dat integratiebeleid
begint bij woonbeleid. Dat is waar, in dit artikel heb ik al
aangegeven dat een grote groep nieuwkomers met weinig Nederlanders daartussen, moeilijk integreert. Wijken
met veel sociale woningbouw trekken mensen met lage
inkomens en nieuwkomers hebben vaak lage inkomens.
De oplossing is dus bij nieuwbouw gemengd te bouwen.
Een goede mix van sociale woningbouw met duurdere
woningen. Het is alleen niet mogelijk om de stad uit te
gummen en over te doen.
Er zullen dus (voorlopig) achterstandswijken blijven en
het is zaak om de achterstanden daar aan te pakken.
Soms zal de achterstand betrekkelijk eenvoudig zijn en
zich uiten in werkloosheid en armoede. Dan kan de sociale dienst met een goed reïntegratiebeleid en schuldsanering al veel doen.
Integratiebeleid vraagt om een flexibele overheid, die
inspringt in problemen die (dreigen te) ontstaan, die anderen
betrekt bij het oplossen van de problemen en die zich terugtrekt zodra anderen het kunnen overnemen.
Vaker cumuleren achterstanden op een heel breed terrein en zie je in een wijk zowel werkloosheid, armoede
en schulden als schooluitval, lage opleidingen en uitzichtloosheid, verslavingen en slechte gezondheid (lichamelijk en psychisch) met verloedering en vervuiling van
de openbare ruimte, illegalen-, daklozen-, verslavings- en
prostitutieproblematiek samen met veel criminaliteit en
onveiligheid.
Dat vraagt om een gecoördineerde wijkaanpak van alle
gemeentelijke, regionale en private instellingen die met
deze problemen te maken hebben, zoals sociale dienst
en CWI, politie, jeugdzorg, maatschappelijk werk, welzijnswerk, reinigingsdienst en onderhoud, zorgkantoren,
woningbouwverenigingen, scholen, bewonersverenigingen, instellingen voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang.
Dit overstijgt in ruime mate het integratiebeleid, maar
oplossingen die gevonden worden in het integratiebeleid kunnen gebruikt worden voor achterstandsbestrijding en omgekeerd.
En zoals integratiebeleid geen eenheidsworst is, maar
wordt aangepast aan individuele situaties, zo is het ook
met achterstandsbeleid. Iedere situatie vraagt om zijn
eigen aanpak.
Samengevat kunnen we stellen dat integratiebeleid
vraagt om een flexibele overheid, die inspringt in problemen die (dreigen te) ontstaan, die anderen betrekt bij
het oplossen van de problemen en die zich terugtrekt
zodra anderen het kunnen overnemen.
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Rioleringszorg
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden

Vanaf 1 januari 2005 is het lozen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater wettelijk niet meer toegestaan. Een hele klus voor gemeenten die hierop actie hebben moeten nemen. Ook het
bestaande rioleringsnet is in veel gemeenten een bron van zorg; achterstanden in het beheer en onderhoud
van de riolering zijn aan de orde van de dag.
De bouw van een zwembad scoort politiek gezien beter,
maar goede bestuurders kijken dieper: de meeste riolen in
Nederland stammen uit de jaren vijftig of zestig en zijn zo
langzamerhand aan vervanging toe. De gemeenten beheren
in totaal zo’n 87.000 kilometer riolering en gelukkig gaan zij
steeds meer over tot vervanging: investering in het beheer,
onderhoud en herstel van rioleringen vertonen een stijgende lijn. De gemeenten betalen dit alles onder andere uit de
opbrengsten van het rioolrecht, dat jaarlijks gemiddeld met
zo’n 6 procent stijgt. Maar dat is voor veel gemeenten niet
voldoende. Op dit moment zijn veel gemeenten dan ook
slechts bezig de grootste problemen te verhelpen door korte
termijnoplossingen. Volgens de Stichting Rioned is dit op
langere termijn zeker niet goedkoper. Belangrijk is dus rioleringszorg tot een politiek vraagstuk te maken.

Meer dan buizen
Riolering houdt meer in dan buizen onder de grond. Ook het
regenwater dat via daken en wegen moet worden afgevoerd
valt onder de rioleringszorg. Verder is er samenhang met het
overtollige grondwater dat zich onder het openbaar terrein
bevindt en met het gehele waterbeleid zoals deze in de
Kaderrichtlijn Water is vastgelegd. Daarom wil het kabinet
overgaan tot de invoering van één watertarief, waaronder
drinkwater, riolering en zuivering valt. Belangrijk is in dat
geval dat, indien de waterschapsomslag en de gemeentelijke
rioleringsheffing op één rekening komen, wel zichtbaar blijft
welke autoriteit verantwoordelijk is voor eventuele kostenstijgingen. De hoogte van de lasten moeten immers democratisch controleerbaar blijven. Een ander bezwaar is de
grondslag van een dergelijk afvalwatertarief. Het drinkwatergebruik vormt het uitgangspunt van de basisheffing.
Echter, er loopt ook nog veel regenwater door het riool en de
kosten voor riolering zijn grotendeels vaste kosten. Er zal
nog heel kritisch naar dit plan gekeken moeten worden.

leringssysteem per 1 januari 2005 in principe zelf verantwoordelijk zijn voor een goedgekeurde voorziening, bieden
veel gemeenten hen de mogelijkheid om tegen zo laag mogelijke kosten gebruik te maken van een collectieve oplossing
met een lage milieubelasting. De waterkwaliteitsbeheerder,
de lozer (maximaal e 3.864) en de provincie of het waterleidingbedrijf dragen in specifieke gebieden bij in de kosten. Bij
de plaatsing van een IBA (Individuele Behandeling van
Afvalwater) worden de kosten altijd verdeeld. In dat geval is
bekostiging vanuit het rioolrecht niet mogelijk. Er is in de
afgelopen maanden veel werk verricht op dit gebied. In sommige gevallen zal het gemeenten echter niet lukken om aan
de gestelde eisen te voldoen. Gedeputeerde Staten kunnen in
dat geval de gemeente ontheffing verlenen van die zorgplicht
voor delen van het buitengebied. Voor het beoordelen hiervan
hebben de meeste provincies een beleidsnota ‘Rioleringsbeleid in het buitengebied’ opgesteld. Als de gemeente
ontheffing heeft verkregen, moet de eigenaar van het
perceel voor 1 januari 2005 zelf zorgen voor een alternatieve
oplossing om zijn afvalwater te lozen. De provincie wordt
vaak betrokken bij de keuze voor oplossingen; in de kwetsbare
gebieden kan de waterkwaliteitsbeheerder een zwaardere
installatie eisen dan in andere gebieden. Dit wordt door de
provincie bij de beoordeling van de ontheffingsaanvraag
meegenomen. Men handelt daarbij naar de richtlijnen die in
de provinciale waterhuishoudings- en milieubeleidsplannen
zijn geformuleerd.

Hemelwatertonnen
Als het gaat om afvalwater zijn er echter ook andere
oplossingen. De Stichting Wetenschappelijk Natuur- en
Milieubeleid1 heeft een beproefd plan uitgewerkt om op
een milieu- én kostenbewuste wijze een antwoord te
geven op het toenemend oppervlaktewater. Daarbij wordt
regenwater aan het begin opgevangen door middel van
regentonnen en niet in het riool.

Aansluiting buitengebied
Volgens de Unie van Waterschappen hebben we in
Nederland 15.300 riooloverstorten. Hoewel de eigenaren en
gebruikers van panden die niet zijn aangesloten bij het rio-
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Voorzitter van deze Stichting is de heer Van der Geest. U kunt via het
bureau met hem in contact komen.

Lokaliteiten

De groene strijd
Door Corine Dijkstra

Het steekt overal de kop op: (on)kruid. Plantsoenendiensten nemen de bestrijding van ongewild groen op
meer of minder milieubelastende wijze ter hand. Menig politicus die vraagtekens zet bij het gebruik van
bestrijdingsmiddelen laat zich uit het veld slaan door opmerkingen dat alternatieven even slecht, te duur of
niet effectief zijn. Bovendien gebruikt men toch “middelen die wettelijk zijn toegestaan”? Men gaat over tot
de orde van de dag, maar ondertussen wordt het oppervlaktewater wel vervuild … Het kán anders.
De term onkruid is een subjectief begrip. Sommigen vinden plantsoenen met een rijk gevarieerde kruidenlaag en
de daarbij behorende vogels, kevers, rupsen, vlinders en
kikkers prachtig. In een bos vindt iedereen onderbegroeiing normaal en mooi. In gemeentelijk openbaar groen
echter verwezenlijken veel gemeenten nog steeds het
netheidsideaal van de zwarte aarde onder de rozen met
chemische bestrijdingsmiddelen. Dat dit een risico vormt
voor oppervlaktewater (én drinkwater)1, gezondheid en
flora en fauna neemt men op de koop toe. Klein voorbeeld: het roodborstje en het winterkoninkje ontbreken
in “chemisch behandelde” plantsoenen.
Hóe slecht zijn chemische bestrijdingsmiddelen? Volgens
de toelatingsgegevens in de Bestrijdingsmiddelenwet
zijn er middelen die niet in het grondwater terecht kunnen komen. In gemeentelijke plantsoenen echter werd
een giftig omzettingsproduct in een concentratie van
1000 maal de maximaal toelaatbare norm aangetroffen.
Onder een tegelpad werden gifresten tot meer dan 15
maal de norm aangetroffen. Ondanks dat producten dus
legaal zijn, kunnen het ernstige vervuilers zijn! Bij
gebruik van bestrijdingsmiddelen slaat de bodem dicht,
hetgeen nadelige invloed heeft op de in de bodem aanwezige micro flora en fauna. Bovendien vergeten gebruikers vaak de voorzorgsmaatregelen op het etiket om blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen in acht te nemen,
met alle (chronische) gezondheidseffecten van dien! Het is
hier niet de plek om uitgebreid in te gaan op de technische
voors en tegens van bestrijdingsmiddelen.2 Wel is het
belangrijk om u te informeren over alternatieven.
Een aantal gemeenten in Nederland maakt gebruik van
mechanische middelen op trottoirs, zoals branders of
borstelveegmachines. Een voordeel van deze laatste
machine is de arbeidsbesparing, omdat borstelen en
vegen in één werkgang plaats vinden. Een nadeel van
beiden is dat het veel energie kost en dat het gewas snel
weer terugkomt, omdat de wortel blijft zitten. Bij het
bestraten kan er al rekening worden gehouden met het
bestrijden van onkruid. Oudhollandse klinkers bijvoor-

beeld staan wel heel leuk; er groeit heel veel tussen de
keien. Ook bestaat er detectie apparatuur die het groen
waarneemt en alleen op dit plantje een zeer kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddel spuit.
In plantsoenen kan door een weloverwogen soortenbeleid,
met daarbij ook bodembedekkers, geanticipeerd worden op
het voorkomen van ongewenst groen. Leidt alternatief
groenbeheer nu altijd tot meer kosten? Diverse gemeenten
tonen aan dat dit niet het geval hoeft te zijn.3 Door een
gedifferentieerde aanpak, andere beplanting en door niet
overal meer het ‘zwarte aarde-beleid’ te voeren. Er kan een
oproep gedaan worden aan burgers om de eigen stoep
onkruidvrij te houden, zodat de apparatuur minder hoeft
te worden ingezet. Bij kostenvergelijkingen wordt altijd uitgegaan van een zelfde gewenst resultaat.
Maar het toestaan van een groener straatbeeld en de mate
waarin kruiden getolereerd en gewaardeerd worden, geven
vanzelfsprekend een heel ander kostenplaatje te zien.
Bovendien kan de eerste borstel- of brandbehandeling worden uitgesteld tot de sterkste groei voorbij is, en een
behandeling een langer effect heeft. Investeringen in apparatuur kunnen samen met buurgemeenten worden
gedaan. Er zijn gemeenten waar Bureau Halt jongeren te
werk zet in plantsoenen als alternatieve straf. Verder is er
soms verkoop van plantsoenen aan particulieren mogelijk.4
Kortom, de groene strijd vergt maatwerk.
In Lopik diende de ChristenUnie fractie een initiatiefvoorstel in, waarin het college wordt opgeroepen een onderzoek
te doen naar alternatieven die leiden tot een milieuvriendelijker wijze van groenbeheer. Een voorbeeld dat zeker
navolging verdient.
1
2

Bij de waterschappen is informatie hierover op te vragen.
Veel informatie vindt u bij Stichting Natuurverrijking te Lekkerkerk
(home.wanadoo.nl/natuurverrijking)

3

Groene gemeenten. Gifvrij onderhoud van groen en bestrating, tips vanuit de
praktijk (http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/groenegem.htm)

4

De Provincie Overijssel heeft een boekje uitgegeven waarin een kostprijsvergelijking van de alternatieve bestrijdingen per m2 wordt gemaakt.

27
juni 2004 - DenkWijzer

Ru
B
o eb kr ieenkW
s ni jazae m
r

De uitdaging van het populisme
Door mr. drs. M.C. (Martijn) van Meppelen Scheppink, voorzitter van het curatorium van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie

Uitgeverij Meulenhoff heeft met ‘De uitdaging van het populisme’
een boeiende bundel essays van de hand van Arie van der Zwan
uitgegeven. Zoals op de achterkant van de bundel terecht wordt
aangegeven wordt in de essays ingegaan op een aantal brandende, actuele maatschappelijke kwesties: het integratie-vraagstuk,
het beurskapitalisme, de revolutie van de nieuwe middenklasse
en de betekenis van de beweging van Pim Fortuyn voor de
Nederlandse politiek. Van der Zwan gaat prikkelende stellingnamen daarbij zeker niet uit de weg.

Arie van der Zwan
Lezers van NRC Handelsblad, Trouw en/of Socialisme &
Democratie (het blad van de Wiardi Beckman Stichting,
het wetenschappelijk instituut van de PvdA) zullen Arie
van der Zwan (1935) wel kennen. Als publicist schrijft hij
regelmatig diepgravende artikelen voor deze bladen. Van
der Zwan was hoogleraar ondernemingsbeleid en was
werkzaam in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.
Nu werkt hij als onafhankelijk adviseur. De uitdaging van
het populisme bundelt opstellen die Van der Zwan eerder publiceerde in Hedendaags kapitalisme (Twintigste
jaarboek voor het democratisch socialisme), NRC
Handelsblad en Socialisme & Democratie.

A. van der Zwan
De uitdaging van het populisme
Amsterdam, 2003, Uitgeverij J.M. Meulenhoff,
ISBN 90 290 7331 4, 223 p., f 17,50

Machteloze politiek
Inzet van de bundel is dat de politiek in de westerse
wereld sinds het begin van de jaren tachtig onder druk
van het populisme is komen te staan. Door de mondialisering, waar met name Reagan en Thatcher zich volgens
Van der Zwan sterk voor maakten, is de invloed van de
(nationale) overheid, vakbonden en andere maatschappijbeïnvloedende instanties teruggedrongen en het politieke bestel machteloos gemaakt, aldus Van der Zwan. Deze
machteloosheid en de onvrede die dat oproept staan centraal in de essays van de bundel.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de uitdaging die het
populisme aan het politieke systeem stelt, vervolgens
wordt ingegaan op de vraag welke invloed de mondialisering op het kapitalisme heeft gehad en beschrijft Van der
Zwan op welke wijze die mondialisering de sociale inbed-
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ding van het kapitalisme ongedaan heeft gemaakt. In
deel drie van de bundel wordt ingegaan op de open grenzen, de migratiestromen en de integratieproblematiek. In
deel vier van de bundel gaat Van der Zwan in op de daadwerkelijke uitdaging van het populisme. Op het populisme is volgens Van der Zwan maar één antwoord mogelijk en dat is een hernieuwde “ideologisch oriëntatie” van
de overheid, zoals in het afsluitende deel wordt betoogd.
Het sturend vermogen dat van ideologie kan uitgaan is
onmisbaar voor de samenleving, waar door de beweging
van Pim Fortuyn een grote mate van onvrede is blootgelegd. Mijns inziens is dit een interessante stelling, die de
ChristenUnie als partij met een duidelijk ideologisch
profiel of -zo u wilt- met een duidelijk “belijnd” karakter,
volledig kan bijvallen.

BoekenWijzer

Het populisme
Wat wordt bedoeld met het begrip “populisme”? Van der
Zwan beschrijft het populisme als een “antibeweging”
die de kop gaat opsteken als de positie van het maatschappelijke midden verzwakt raakt of ondermijnd
wordt. Angst en een gevoel van bedreiging voor moeilijk
te vatten krachten gericht tegen de hardwerkende gewone man gaan het maatschappelijk klimaat beheersen.
Het populisme gaat zich vervolgens keren tegen de
gevestigde politiek, die als de grote oorzaak voor de misstanden wordt beschouwd.
Het populisme gaat gepaard met overdrijving en stemmingmakerij. Tegenover de spectaculaire opkomst van
de populistische beweging toont de gevestigd politiek
zich vaak weerloos. Van der Zwan: “de gevestigde machten buigen mee en de misstanden waarop het populisme aanslaat, leiden tot een bijstelling van het beleid.
Inmiddels is de populistische beweging zelf aan interne
verdeeldheid te gronde gegaan.” (p.12) Kenmerkend voor
het populisme is verder dat het een beroep doet op
gevoelens van saamhorigheid, dat het zich als beweging
en niet als een politieke partij manifesteert en wars is
van ideologie, omdat ideologie verdeeldheid met zich
zou meebrengen.
Typerend voor het populisme is verder de afkeer van het
gevestigde politieke bestel en het staan boven de wet.
Ten slotte gaat het populisme meestal gepaard met de
bijna mystieke verheffing van een charismatische leider,
die buiten het politieke establishment staat. Ook voor
Nederland een herkenbaar beeld, waar natuurlijk met
name de beweging van Fortuyn op een bijzondere
manier in past.

Ideologische heroriëntatie
Zoals gezegd zoekt Van der Zwan het antwoord op het
populisme en de door Fortuyn gemobiliseerde onvrede
in een hernieuwde ideologische oriëntatie van de overheid. “De essentie van een ideologie is het sturend vermogen dat ervan uit kan gaan”, aldus Van der Zwan.
Treffend stelt Van der Zwan: “In een gefragmenteerde
wereld werken apriorische opvattingen niet, zo luidt de
bekende tegenwerping, in het slechtste geval leiden ze
tot onderdrukking en achterlijkheid. Bijna een kwarteeuw ervaring met een gefragmenteerde wereld, zo kan
hiertegenover gesteld worden, leert ons dat die evenmin
werkt: die leidt tot ongewilde gevolgen en maakt ons

een willoze speelbal van onbeheersbare krachten. Als het
populisme, ook recent in ons land, één ding aan het licht
gebracht heeft, dan is het wel de diepgewortelde onvrede over de teloorgang van de notie van eenheid en het
sturingsvermogen van onze samenleving. Voor het herstel hiervan komen we linksom of rechtsom kennelijk
toch weer bij de staat. En dat hoeft niet te verrassen. Er is
immers geen andere institutie dan de staat die het vermogen bezit om door creatieve vormgeving van de politiek-maatschappelijke context het denken en handelen
van de maatschappelijke actoren te coördineren en te
richten op gemeenschappelijke doelen. Ideologische oriëntatie is daarbij onmisbaar”. (p.10)
In de bundel werkt Van der Zwan uit welke nieuwe kansen voor ideologische oriëntatie er zijn voor het socialisme na de kleurloze tijd van de paarse kabinetten.

Uitdaging voor de ChristenUnie
De stelling van Van der Zwan, dat het belangrijk is dat
het sturend vermogen van de staat wordt hersteld en
dat ideologische oriëntatie daarvoor onmisbaar is, verdient bijval. Ook van de ChristenUnie. Niet voor niets
heeft de ChristenUnie zich altijd tegen de paarse leegheid van de politiek gekeerd. Als in de politiek weer op
basis van het ideologisch debat keuzes worden gemaakt,
wint niet alleen de politiek aan duidelijkheid, maar zal
ook weer duidelijk worden wat we van de overheid kunnen verwachten.
Voor de ChristenUnie liggen hier ook kansen. Waar Van
der Zwan de neiging heeft om weer te hoog gespannen
verwachtingen van de staat te gaan koesteren, kenmerkt
de overheidsvisie van de ChristenUnie zich door een
evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheden
van staat en de andere maatschappelijke actoren
(onderscheiden ambten). Het zou goed zijn als de
ChristenUnie in het politieke debat concreter maakt
waar dan welke taken en verantwoordelijkheden thuis
horen. Of het nu gaat om milieubeleid, sociale zekerheid,
het integratievraagstuk, het normen- en waardendebat:
er is dringend behoefte aan een principiële insteek.
De ChristenUnie is bij uitstek een partij die een fundamentele bijdrage kan leveren aan die broodnodige ideologische oriëntatie van de overheid. Als geen andere partij beschikt zij immers over een basis voor het antwoord
op de vraag op welke wijze heilzaam samenleven mogelijk is.
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Lega Appelscha
of gewoon PvdA?
Door drs. A. H. (Arnold) Poelman, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Politieke partijen op drift
Het vierentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme,
onder redactie van Frans Becker, Monika Sie Dhian Ho,
Wim van Hennekeler en Bart Tromp,
Wiardi Beckman Stichting / Uitgeverij de Arbeiderspers, 2003,
ISBN 9029503769, 226 p., f 17,95.

Politieke partijen zijn merkwaardige fenomenen. Ze willen maar niet uitsterven, maar soms lijkt het erop dat
het echte leven steeds meer aan hen voorbij dreigt te
gaan. De vraag is of het nog de moeite loont om ze te
reanimeren of dienen we erin te berusten dat de op
beginselen gebaseerde politieke partij van de twintigste
eeuw in de eenentwintigste eeuw een langzaam maar
onafwendbaar einde tegemoet zal gaan en vervangen
zal worden door ‘Forza Alkmaar’ of ‘Lega Appelscha’?
Gelegenheidsconstructies, geconstrueerd rond een aansprekende leider die in het zakenleven zijn fortuin heeft
vergaard en een roeping in de politiek ontwaart. Partijen
zonder beginselen of het zou gebaseerd moeten zijn op
‘afrekenen op resultaten’ (Leefbaar Rotterdam). De calculator als beginsel.
In het vierentwintigste jaarboek van het socialisme van
de Wiardi Beckman Stichting staat de toekomst van de
politieke partij (en dan met name de PvdA) centraal. De
toon is niet echt optimistisch.
In een negental bijdragen wordt het probleem van de
politieke partij op de fileertafel gelegd en wordt de
moeizame overlevingsstrijd van de PvdA op grondige
wijze ontleed. Deze is als grote volkspartij sedert de
dagen van Joop den Uyl voortdurend in staat van vernieuwing geweest zonder dat dit tot overigens tot herkenbare resultaten heeft geleid. En volgens de huidige
partijvoorzitter Ruud Koole in zijn bijdrage zal de partij
zichzelf ook voortdurend moeten vernieuwen.
In een eerste voornamelijk inventariserende bijdrage
slaan Frans Becker en Rene Cuperus de piketpalen voor
hun eigen bijdrage en impliciet ook voor het jaarboek.
Allereerst wordt het politicologische debat rond de conditie en functie van de politieke partijen beschreven.
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Vervolgens gaan de auteurs in op de wat zij beschrijven
als ‘grote’ en ‘kleine’ crisis waarin de politieke partijen
zich bevinden.
Onder de grote crisis verstaan zij de crisis van de politieke representatie en van de politiek als vehikel voor het
oplossen van maatschappelijke problemen. De auteurs
signaleren dat ‘de politiek sedert de jaren tachtig
drastisch aan waarde heeft ingeboet ten gunste van het
bedrijfsleven, de ngo’s en het fluïde ‘Brussel’. Is de participatiedemocratie niet langzaam maar onafwendbaar
veranderd in een toeschouwersdemocratie? Door de
media is de personalisering van de politiek zodanig toegenomen dat burgers geen zin meer hebben om ellenlange partijprogramma’s door te nemen. Als toeschouwers bij een gladiatorenwedstrijd bepalen ze door
middel van het opsteken van de duim of een politieke
strijder door mag gaan naar de volgende ronde.
Bij de kleine crisis van partijen doelen de schrijvers op de
organisatie van politieke partijen, de gebrekkige representativiteit binnen het politieke systeem, de vervlechting met het openbaar bestuur en de wijze waarop de
interne partijdemocratie is geregeld.
Waar de gevestigde politieke partijen het laten afweten
is de kiem voor meer populistische bewegingen gelegd.
Zowel André Krouwel als de Duitser Werner Perger vinden het populisme zacht gezegd geen bruikbaar alternatief. Bij de Duitser Perger wordt die toon soms wel eens
wat schril (‘het rechts populisme en zijn niets ontziende
cohorten’), bij Krouwel overheerst de afstandelijk analyserende toon. Krouwel signaleert dat de betekenis van
politieke partijen is teruggelopen doordat de band met
de traditionele achterban is weggevallen. Vanwege die
ontworteling zijn partijen steeds minder tegenover de
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overheid komen te staan. In plaats daarvan is men
steeds dichter tegen het openbaar bestuur aangeschurkt. Populistische politici als Berlusconi (en in
Nederland Fortuyn) hebben dat gat opgevuld met hun
charisma en populistische oplossingen. Maar populisme
heeft een prijs. Het dreigt volgens Krouwel al snel te willen knagen aan de mechanismen die ervoor moeten zorgen dat de macht controleerbaar blijft. Heeft Berlusconi
al niet diverse keren getracht de wet in zijn eigen voordeel om te buigen? Partijen moeten volgens Krouwel er
daarom alles aan doen de openheid van de democratische besluitvormingsprocedures te bewaken.
In een bijdrage van Veen blijkt dat het probleem van de
ontheemde kiezer en de verweesde partij niet alleen in
Nederland speelt. Evenals in Nederland zijn ook in
Duitsland veel traditionele bindingen van partijen weggevallen. Ook in Duitsland is de kiezersmarkt onberekenbaar geworden. Toch is er een opvallend verschil: de traditionele partijen behalen onverkort grote aantallen
stemmen. Nieuwe partijen (met uitzondering van Die
Grünen) zijn er eigenlijk niet opgekomen. Populisme
krijgt nauwelijks een kans met uitzondering van enkele
lokale krachtpatsers.
Zeer kritisch over de campagnepartij is Bart Tromp.
Zonder een stevige maatschappelijke basis zullen politieke partijen steeds meer afhankelijk worden van overheidssubsidiëring dan wel van particuliere giften of giften uit het bedrijfsleven. “Daar zal hoe dan ook een prijs
voor worden betaald” (p.138). Campagnes worden steeds
kostbaarder omdat er meer van de campagne afhangt.
Dit is immers het tijdstip waarop een partij moet pieken.
Het ironische is echter dat dit volgens Tromp tot een
situatie leidt waarbij de stemmers om wie het allemaal
gaat juist wegblijven. De gekozenen komen immers op
voor de belangen van hun financiers, niet voor de belangen van een grotendeels onzichtbaar geworden achterban. “Een revitalisering van de politieke democratie vereist juist een versterking van de rol van politieke partijen
als dragers van concurrerende politieke ideologieën en
behartigers van, deels door henzelf gedefinieerde collectieve belangen en identiteiten” (p.140).
Ook Dick Benschop concludeert dat politieke ideologisering onontkoombaar is. Even noodzakelijk is echter dat
een politieke partij zich ontwikkelt tot een meer vraaggerichte organisatie. En dat is een zaak van lange adem.

Verlegenheid
De bijdragen waarin de nadruk wordt gelegd op de analyse van de problemen waar eigenlijk alle politieke partijen mee worstelen zijn het meest overtuigend en volledig. Dat maakt dan als vanzelf nieuwsgierig naar de
gesuggereerde oplossingen.

Daar is de verlegenheid duidelijk groter. Naast platitudes
als aandacht voor het belang van de media en het beter
inspelen op de wensen en behoeften van media valt op
dat enkele auteurs (Tromp, Benschop) oog hebben voor
de noodzaak tot herprofilering van de partijen.
Het lijkt mij dat het eigenlijke probleem voor politieke
partijen ook op dit vlak speelt. Hoe komt het dat politieke partijen er in de optiek van veel burgers niet meer toe
doen? Daar zijn twee hoofdredenen voor.
Mijns inziens lijkt het er veel meer op dat nu de partij als
emancipatiemiddel voor specifieke bevolkingsgroepen
niet meer relevant is, de vanzelfsprekende betrokkenheid
van burgers ook minder is geworden. Politieke partijen
zijn voor veel kiezers geen instrumenten meer waarlangs collectief beleden idealen voor de samenleving,
hetzij confessioneel christelijk gekleurd, hetzij socialistisch kunnen worden gerealiseerd. Individualisering
heeft ook hier zijn sporen achtergelaten.
De samenleving is daarnaast ook ontegenzeglijk complexer geworden, het aantal spelers op het veld van het
overheidshandelen toegenomen en juridisch-bureaucratische stollingsverschijnselen veroorzaken bestuurlijke
bloedproppen. Er is immers geen onderwerp of er is wel
een orgaan voor in het leven geroepen. Geen oplossing
of er is wel een regel die een praktisch lijkende oplossing
in de weg staat. De polder heeft zichzelf bureaucratisch
dichtgemalen.
Politici maken het zichzelf ook moeilijk door voortdurend
te vertrouwen op weer nieuwe regels, nieuwe organen,
nieuwe coördinatoren en weer meer institutionele wijzigingen. Daarmee bereikt men in veel gevallen juist het
tegendeel van wat men beoogt. In veel gevallen zijn de
bureaucratische obstakels daarmee zo groot geworden
dat er voor de politieke partijen en de politici niets meer
rest dan of uit te blinken in onmachtige bezuinigingsdrift
of zich neer te leggen bij de bureaucratische almacht. In
het eerste geval ontbreekt in ieder geval bij dit kabinet de
overtuigingskracht, in het tweede geval hebben politieke
partijen zichzelf naar de marge van het speelveld gemanoeuvreerd en zijn er talloze andere kanalen (de lobby, de
juridische procedure, de belangengroepering ) gekomen
waarlangs de burger zijn recht kan halen.
In zekere zin doen politici de politieke partijen zelf de das
om. Politieke partijen bestaan immers ten diepste bij de
gratie van uiteenlopende visies op de oplossing van maatschappelijke problemen. Deze visies, willen zij de burger
raken, zullen in de praktijk handen en voeten moeten
worden gegeven. Politici en partijen zullen zichzelf meer
ruimte moeten verschaffen. Een goed begin zou zijn in
ieder geval meer afstand te nemen van de rol van het
Kamerlid als verlengstuk van de media en de rol van controleur van de overheidsmacht weer op zich te nemen.
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Waar zit de macht?
Het gaat niet goed met de politiek in Nederland. Althans,
dat is de indruk die je zou kunnen krijgen als je de kranten
openslaat. Er wordt geklaagd over gebrek aan leiderschap
en over ons aloude poldermodel. Er wordt geklaagd over het
functioneren van de politieke partijen en over het niveau
van onze volksvertegenwoordigers in gemeenteraden en in
Den Haag. Hoe staat het echt met ons politieke bestel en
zullen systeemwijzigingen het tij kunnen keren? Een
gesprek met Martin van Haeften, secretaris van de Raad
voor het Openbaar bestuur.

8

Ingekaderde en dienstbare macht
Wat is macht? Wat is een christelijke visie op macht? Hoe
kan de uitoefening van macht in goede banen geleid worden? De democratische rechtsstaat biedt veel houvast, maar
er meer voor nodig. Een gezonde visie op de onderscheiden
verantwoordelijkheden in de samenleving, bijvoorbeeld. En
politiek dichter bij de burger. En ook: dienstbaar leiderschap.

12

Een veiligheidsprovincie?
We kennen heel wat bestuurslagen: Europa, ons Koninkrijk
der Nederlanden, de provincie en de gemeente. Daarnaast
hebben we ook nog de WGR (Wet Gemeenschappelijke
Regelingen), de WGR+ en straks als nieuw fenomeen de veiligheidsregio. Ons bestuur is zeer complex, een veelkoppig
monster met even zoveel hoofden. Jan Post en Henk Visser
onderzoeken aan de hand van de casus over de veiligheidsregio’s of onze bestuursstructuur wel beantwoordt aan die
eisen van transparantie, controleerbaarheid en het kunnen
afleggen van verantwoording.

16

Internationale machtsverhoudingen
Een analyse van enkele aspecten van de internationale
machtsverhoudingen. Het is niet gemakkelijk aan te geven
waar het zwaartepunt van de macht in de internationale
politiek ligt. Macht is in deze context namelijk moeilijk te
meten. Ligt de macht nog steeds bij de staat, de multinationale ondernemingen, de EU, de VN, de Veiligheidsraad, de
Wereldbank of het IMF? Willem Schneider beschrijft onder
meer de verschuiving van macht van het Westen naar het
Oosten.
Overige thema-artikelen op pagina 20 en 23, maar ook in
de drie recensies komt de thematiek op allerlei manieren
terug.
Op p.22 stelt de nieuwe hoofdredacteur Jan Post zich aan u
voor. De column 'AdRem' op p.23 is ook van zijn hand. Het is
de bedoeling dat Jan Post in elk nummer aan het eind van
de thema-artikelen nog een nabrander geeft.

ThemaInleiding

Macht
Door Erik van Dijk, eindredacteur

"Het ‘niet heersen, maar dienen’, dat Jezus zijn discipelen voorhoudt, blijkt in een wereld die walgt van machtsmisbruik, corruptie en machogedrag een duidelijke boodschap te vertolken. Politici en overheidsfunctionarissen
moeten in hun stijl van optreden laten zien dat het niet gaat om machtsuitoefening of machtsvergroting, maar
op het dienen van God en daarmee van Gods schepselen.” (Roel Kuiper, Dienstbare overheid, Amersfoort 2003, p.13).

Complex

Machtspolitiek

De organisatie en uitoefening van macht is de laatste
decennia zeer complex, diffuus en misschien ook wel
anoniem geworden. Is macht niet enorm versnipperd
geraakt? Wie heeft nog welke invloed in al die sectoren
waar marktwerking is toegelaten? Denk bijvoorbeeld aan
de privatisering van de spoorwegen of de recente liberalisering van de energiebedrijven. Welke verschuivingen
zijn er aan de gang in de machtsverdeling tussen het Rijk
en de lokale overheden? Welke macht zit er bij al de extra
bestuurslagen en min of meer zelfstandige bestuursorganen. Verliest de Rijksoverheid niet steeds meer
macht; intern aan adviesorganen, zelfstandige bestuursorganen en extern aan geprivatiseerde ondernemingen
en aan Europese en andere internationale instellingen en
‘machten’? Kijk alleen al naar het percentage wet- en
regelgeving dat uit Brussel komt. Is al die macht wel voldoende democratisch gelegitimeerd en controleerbaar?
Hoe en aan wie leggen de machtuitoefenaars nog
verantwoording af? Transparantie is immers een noodzakelijke voorwaarde voor controle?!

We beleven ongekende tijden met een kabinet dat leiderschap wil tonen. We zien bijvoorbeeld een hard machtsspel tussen kabinet en vakbonden. We worden gefronteerd met veel harde maatregelen, terwijl bijna niemand
ze eigenlijk wil. Ondanks mooie beloften over meer dualisme staat ook nu weer de Tweede Kamer voor een groot
deel buiten spel door de dwangbuis van het regeerakkoord. Alle adviesorganen en vertegenwoordigende
instanties kunnen roepen wat ze willen en rapporten volschrijven dat de plannen echt niet kunnen, maar de regering gaat toch door, want het is nu eenmaal afgesproken
in de formatie. Zowel bij afschaffing van de OZB (onroerend zaakbelasting), de invoering van de gekozen
burgemeester als bij de wijziging van het kiesstelsel wil
eigenlijk maar één partij (een soms wel hele kleine
minderheid …) het echt van harte, maar omdat het bij de
formatie slim uitonderhandeld is, vinden er forse ingrepen plaats die bijna niemand wil. Macht …

Kloof
Veel vragen die schreeuwen om een antwoord. Ook bij de
burgers is er die sterke roep om transparantie en verantwoording (zie bijvoorbeeld commotie over topsalarissen).
Iedereen – politici en wetenschappers nog meer dan de
gewone burger - heeft de mond vol over het dichten van
de kloof tussen politiek en burger. Er is mede daardoor
ook een stevige roep (mede door de grote invloed van
D66) om democratisering, maar dan niet meer representatieve democratie, maar meer directe democratie, meer
directe macht aan het volk (interactieve beleidsvorming,
referenda, gekozen burgemeester en districtenstelsel).
Wordt daarmee nu bereikt wat men beoogt? Wat zijn per
saldo de effecten van deze pogingen de kloof met de burger te dichten? Hoe ziet de praktijk eruit? Wordt de kloof
niet juist groter? Hebben we werkelijk ook maar iets van
een oplossing in zicht? Wordt de uitoefening van macht
voor de burger transparant en controleerbaar? Of wordt
het probleem door deze oplossingen slechts gemaskeerd
of zelfs in de hand gewerkt? Zijn deze oplossingen slechts
een cosmetisch dekmiddel voor dieperliggende (en misschien niet op te lossen) problemen?

Kritiek
Het is natuurlijk gemakkelijk om kritiek uit te oefenen.
Maar wat zet de ChristenUnie daar tegenover?
Welke visie heeft de ChristenUnie om in onze complexe
wereld machtsuitoefening nog enigszins transparant en
controleerbaar te maken. En welke concrete voorstellen
heeft de ChristenUnie om macht dienstbaar te laten zijn
aan Gods bedoelingen met deze wereld?
Wat is de christelijk politieke visie op burger en bestuur?
De vraag naar goed bestuur is een heel andere dan de
vraag naar invloed van de burger. De christelijke politiek
heeft zich altijd ver gehouden van ideeën over volkssoevereiniteit en ‘de macht aan de burger’. Het bestuur moet
zich laten gezeggen door Gods gebod, niet de oren laten
hangen naar de toevallige en veelal veranderlijke volkswil. Vanuit christelijk perspectief is de hoofdzaak dat de
machthebbers handelen naar en aanspreekbaar zijn op
de bijbelse norm van gerechtigheid. Dat betekent een
transparant, rechtvaardig, betrouwbaar en eerlijk
bestuur.
We hopen in dit nummer weer een paar stappen verder
te komen. Veel leesgenoegen toegewenst.
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Waar zit de macht?
Interview over het functioneren van het openbaar bestuur
Door Bert Heuvelman

Het gaat niet goed met de politiek in Nederland. Althans, dat is de indruk die je zou kunnen krijgen als je de kranten
openslaat. Er wordt geklaagd over gebrek aan leiderschap en over ons aloude poldermodel. Er wordt geklaagd over het
functioneren van de politieke partijen en over het niveau van onze volksvertegenwoordigers in gemeenteraden en in Den
Haag. Wat zijn de genomen of voorgenomen maatregelen en hebben ze iets opgelost of gaan ze iets oplossen?

In de gemeenteraad is sinds 2002 het dualisme ingevoerd en er staan meer veranderingen op stapel.
Als het aan onze minister de Graaf van Bestuurlijke
Vernieuwing ligt, gaan burgemeesterskandidaten in
2006 zélf de straat op om zélf campagne te voeren en
gekozen te worden door het volk. Ook wil hij dat we in
2007, bij de Tweede Kamerverkiezingen, twee keer onze
stem uitbrengen, op zowel een landelijke als een lokale
kandidaat. Het moet de politiek aantrekkelijker en dichterbij het volk brengen. Maar hoe staat het echt met ons
politieke bestel en zullen systeemwijzigingen het tij kunnen keren?
Een gesprek met Martin van Haeften, secretaris van de
Raad voor het Openbaar bestuur, kortweg de Rob. Van
Haeften kent de Haagse mores van binnenuit. Twintig
jaar was hij beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van het GPV en dertien jaar betrokken bij het
stadsbestuur van Den Haag en het regionaal bestuur
van Haaglanden, voordat hij in 1995 de overstap maakte
naar de voorloper van de Rob, de Raad voor het
Binnenlands Bestuur. Van daaruit adviseert hij gevraagd
en ongevraagd de minister van Binnenlandse zaken
over processen en ontwikkelingen in het Openbaar
Bestuur.

Dualisme
Het duale systeem is een aantal jaren geleden ingevoerd in de gemeenteraden. De wethouders maakt niet
langer deel uit van de gemeenteraad, maar wordt van
buiten de raad aangesteld. Op die manier krijgen de
collegepartijen in de raad meer de handen vrij om het
beleid en het functioneren van het college ook daadwerkelijk te controleren. Twee jaar na invoering kan voorzichtig geëvalueerd worden of het dualisme gebracht
heeft wat het zou moeten brengen en of het de macht
heeft teruggebracht bij het hoogste orgaan; de volksvertegenwoordiging.
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Functioneert het dualisme nu zoals het zou moeten
functioneren?
“Het is een uitermate ingrijpende wijziging in het
systeem geweest. Je merkt dat het zich nog moet voegen
naar allerlei ingesleten procedures en gewoonten die
niet zomaar, omdat de wet nu eenmaal veranderd is,
ook mee veranderen. Dat gebeurt niet met een pennenstreek, maar duurt gewoon een hele tijd.”
Opstartproblemen, of zitten er structurele ‘fouten’ in het
nieuwe systeem?
“Laten we hopen dat het opstartproblemen zijn.
De ontwikkeling naar een meer duaal systeem vind ik
zeer goed. Er waren goede argumenten voor dit nieuwe
systeem, gelet op de schaalvergroting in het lokale
bestuur. De Rob had een aantal jaren geleden zelf een
minder vergaande variant voorgesteld, waarin de wethouders wel via de lijst gekozen worden, maar op het
moment dat ze wethouder worden moeten bedanken als
lid van de raad. Dat is een iets minder radicale variant
dan nu, met een wethouder die van buiten kan komen
en waarbij een wethouder bij wijze van spreken uit alle

„Ik denk niet dat de gemeenteraden terrein hebben
gewonnen op het college, na de invoering van het
dualisme. Nog niet. En voor zover dat wel het geval
is, wordt dit nu gebruuskeerd door de ontwikkeling
naar een gekozen burgemeester, die dwars door alle
processen heen fietst."

hoeken van het land geplukt kan worden. Bij de variant
die wij hadden voorgesteld, veronderstellen we een
nauwere band tussen de wethouder en een lokale
samenleving. Men moet verkiesbaar zijn voor de raad,
dus ook in de gemeente wonen en deel uitmaken van
die samenleving.“

ThemaInterview

Zijn gemeenteraden er machtiger op geworden?
“Ik denk niet dat de gemeenteraden terrein hebben
gewonnen op het college, na de invoering van het
dualisme. Nog niet. En voor zover dat wel het geval is,
wordt dit nu gebruuskeerd door de ontwikkeling naar
een gekozen burgemeester, die dwars door alle processen heen fietst. Afhankelijk van welk model er uiteindelijk gaat komen, maar dat ‘de gekozen burgemeester’ op
zich bedreigend is voor de positie van de gemeenteraad,
staat voor mij als een paal boven water.”
Kunt u dat uitleggen?
“Als je een gekozen burgemeester wilt, kun je dat op
twee manieren doen; binnen of buiten de kaders van de
huidige grondwet. Doe je het binnen de huidige kaders,
dan kiest de raad als het ware de huidige burgemeester.
Maar diens taak is dan niet meer dan dat van een lokaal
proces manager. En dat voegt in principe weinig tot
niets toe. Het alternatief is dat de burgemeester politiek
meer te vertellen krijgt, maar die variant past wat mij
betreft totaal niet in onze bestuurlijke traditie. Omdat
het politieke profiel van de burgemeester altijd zal gaan
concurreren met het politieke profiel van de raad. Want
wie drukt er dan zijn profiel op het college?”

En wat is dan de conclusie?
“Dat aan die voorwaarden verdraaid weinig volksvertegenwoordigers voldoen.”
En wat kan daaraan gedaan worden?
“Het zou de politieke partijen bepaald niet schaden als
ze een stuk meer dan nu het geval is zouden investeren
in het scouten van (potentiële-) kandidaten. Het is een
vak apart. Het aantal mensen dat er geschikt voor zou
zijn en het ook wil doen is beperkt. Het aantal leden van
politieke partijen neemt af, een vrij klein gedeelte daarvan is ook nog eens actief in de partij, dus de partijkaders zitten in hele kleine vijvertjes te vissen naar de
geschikte kandidaten. En dat vijvertje is simpelweg té
klein.”

Eén van de hoofddoelstellingen voor de systeemwijziging
was dat de gemeenteraad te weinig zijn controlerende
taak kon uitoefenen én het moest de politiek aantrekkelijker maken en dichterbij de mensen brengen. Is dat gelukt?
“De politiek kun je op deze manier niet aantrekkelijker
maken. Dat heeft meer te maken met het functioneren
van de politieke partijen en het al dan niet aanwezig zijn
van een duidelijk politiek profiel bij de partijen,
waardoor daadwerkelijk inhoud gegeven kan worden
aan het politieke debat. En wat mij betreft ligt daar de
sleutel. De belangrijkste winst van het dualisme is dat
het de verschillende verantwoordelijkheden van
gemeenteraad en college duidelijker uit elkaar trekt. De
uitvoerende taken en controlerende taken worden meer
onderscheiden van elkaar. En dat is goed. Daarmee kan
er soms ook wat meer spanning in het debat komen,
maar dat is niet erg.
Het belangrijkste blijft toch het functioneren van raadsleden. Staan zij met hun gezicht naar de lokale samenleving of staan zij met hun gezicht naar het college toe?
Het systeem is absoluut niet een waarborg om de politiek ‘op zich’ beter te laten functioneren. Absoluut niet.
Het creëert hooguit wat randvoorwaarden.
Volksvertegenwoordigers moeten in de eerste plaats zelf
weten waarvoor ze staan, aanvoelen wat er bij hun kiezers leeft en dat goed weten te verwoorden. Dat is de
kern van het verhaal.”
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Schaamlap
Is de politiek ‘an sich’ in de laatste decennia van zijn voetstuk gevallen? Even gechargeerd: wil je echt meetellen,
dan ga je toch in ieder geval niet de gemeentepolitiek in,
maar het bedrijfsleven? Zit daar een oorzaak voor het
ontbreken van ‘echte’ politici?
“Heeft de politiek ooit op een voetstuk gestaan? Het
afgeven op politiek en het bestel is van alle tijden. Oké,
je kunt een vergelijking maken met de jaren vijftig, toen
de bevolking een stuk docieler en volgzamer achter de
regenten aanliep. Maar je moet je afvragen of dat zo
goed is geweest. Dat is ook een vorm van politieke passiviteit. 'De heren politici zullen het wel weten’.
Kijk nu eens naar onze opkomstcijfers: 70 tot 80% bij de
Tweede Kamerverkiezingen! Spekkoper ben je! En dat de
mensen thuis blijven bij de Europese en de provinciale
statenverkiezingen, kun je de mensen nauwelijks kwalijk nemen. Want waar gaan die over? In die zin kun je
de grote verschillen tussen de opkomstcijfers juist toeschrijven aan een vorm van politieke volwassenheid;
mensen weten heel goed wanneer ze wel moeten
komen en wanneer het er veel minder toe doet.”

"Wanneer jij als lokale volksvertegenwoordiger niet
duidelijk kunt maken waarvoor je staat en wat jouw
toegevoegde waarde is in het bestuur, wat de
waarden zijn die je wilt uitdragen en als je het zelf
ook niet eens weet, ja, dan prostitueer je het
democratisch bestel."

De Rob heeft advies uitgebracht over vormen van interactief bestuur. In de inleiding van dat advies staat de zin
‘interactief bestuur mag niet als schaamlap voor een
besluiteloos bestuur dienen'. Daar zegt u nogal wat.
“Maar het komt niet uit de lucht vallen! Het sluit heel
goed aan bij wat ik tot nu toe gezegd heb: het gaat om
de inhoudelijke politieke processen, ook op het lokale
vlak. Zorg dat je als politicus daarin herkenbaar bent. En
laat daaruit de aantrekkelijkheid van de politiek komen,
niet uit ruzietjes en relletjes. Wanneer jij als lokale
volksvertegenwoordiger niet duidelijk kunt maken
waarvoor je staat en wat jouw toegevoegde waarde is
in het bestuur, wat de waarden zijn die je wilt uitdragen
en als je het zelf ook niet eens weet, ja, dan prostitueer
je het democratisch bestel. Dan stel ik het even heel
scherp.”
Prostitueren?
“Ja, je maakt er misbruik van. Het democratisch bestel is
er om waarden uit te dragen, om ergens voor te staan
en dat te ‘vertegenwoordigen’. Maar als ik op lokaal
niveau het verschil niet eens kan vinden tussen, bij
wijze van spreken, VVD, D66 en de PvdA, dan kan ik dat
van de kiezers ook niet verwachten. Dat komt voort uit
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het feit dat partijen geen visie hebben op wat ze met
hun stad of gemeente willen. En dan krijg je al gauw dat
interactieve bestuursvormen uit de kast getrokken worden omdat de partijen in de raad zelf geen raad weten
met een bepaald onderwerp. Dan heb je het dus over
een schaamlap voor de politiek die geen keuzes maakt.
En dat komt veel voor! In principe leg je dan dus de bal
bij de samenleving, ‘zoeken jullie het maar uit’, en verzaak je je plicht als politiek, dat je voorop hoort te gaan
in de meningvorming.”

Feminiene cultuur
Een sprongetje naar de landelijke volksvertegenwoordiging. Wat is uw oordeel over het functioneren van de
Tweede Kamer?
“Op papier zijn er voldoende mogelijkheden voor de
volksvertegenwoordigers. Maar daar gaat het natuurlijk
eigenlijk niet om. Het gaat grotendeels om de positie
die je als Kamerlid inneemt en het gezag dat je hebt en
uitstraalt.”
En hoe staat het daarmee?
“Zeer matig. En dat heeft op dit moment vooral te
maken met de enorme doorstroming en het grote verloop. Een Kamerlid dat een hoop gezag en ervaring
heeft, kan behoorlijk machtig zijn. Die kan een hoop
tegenhouden en sturen op de achtergrond. Dat kan zijn
formele positie veruit te boven gaan. Want wanneer je
door je ervaring goed geïnformeerd bent, kun je behoorlijk tegenwicht bieden tegen een minister. Er zijn verhalen uit het verleden bekend waarbij de beleidsmakers
op de departementen het echt in hun broek deden voor
dat soort Kamerleden. Maar die zijn er nu niet of nauwelijks meer, na de laatste twee verkiezingen.
Het effect daarvan is, en dat zie je nu, dat je bij bestuurders een hoop opportunisme ziet. Ze kunnen doen waar
ze zin in hebben, omdat ze vanuit de Kamer nauwelijks
tegenspel krijgen. Wie zit er nu in de Kamer die de statuur heeft om bijvoorbeeld minister de Geus tegen te
houden? Ik zou het niet weten!”
Komt dat alleen door de Fortuyn-periode?
“Het heeft niet alleen te maken met de laatste twee verkiezingen, hoewel die natuurlijk veel impact gehad hebben, maar ook met het hele aanzien van de politiek. Het
ambt van volksvertegenwoordiger zou het hoogst
bereikbare moeten zijn. Het mooiste ambt dat er is, is
tegenwoordig alleen nog maar een opstap naar een
mooie bestuurlijke carrière. Pas als je staatssecretaris of
burgemeester bent heb je het gemaakt.”
Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in Nederland?
“Niemand. Wij hebben in ons land een uitgebreid
systeem van ‘checks and balances’. Dat is al heel lang

ThemaInterview

inherent aan ons politieke systeem en onze politieke
cultuur. Veel meer dan in andere landen. Dat heeft te
maken met onze egalitaire cultuur, een heel sterk gelijkheidsdenken en dat niet sinds 1980, maar bij wijze van
spreken al sinds 1180. Dat zit zó in onze cultuur ingebakken.
Er is hier nooit een uiteindelijke instantie die de knoop
doorhakt. Polderen hebben we altijd al gedaan.
De waterschappen zijn de oudste vorm van bestuur in
ons land, waarin van oudsher de verschillende ‘standen’
vertegenwoordigd waren. Het waterschap functioneerde alleen als iedereen meedeed. Als één van de partijen
niet meedeed, dan konden die anderen wel hun stinkende best doen, maar dan brak de dijk wel door. Dus je
móest het altijd eens worden met elkaar.
Van daaruit is de term ‘poldermodel’ ook echt een
prachtige, toepasselijke naam. Vroeger hadden we het
altijd over het harmoniemodel, maar het poldermodel is
historisch eigenlijk een veel betere term.”
Het poldermodel wordt tegenwoordig juist vaak negatief
gewaardeerd, vooral omdat het daardoor volledig onduidelijk is wie het nu eigenlijk voor het zeggen heeft. Wie is
eindverantwoordelijk en wie hakt de knopen door?
“Het punt is, in een aantal gevallen heeft men die
bevoegdheid wel, maar durft men die niet te gebruiken.
Omdat het niet in onze cultuur past. We hebben een
extreem feminiene cultuur, waarin het voortdurend
draait om de relatie met elkaar. De masculiene cultuur,
de machowereld, heeft het motto ‘the winner takes it
all’, terwijl onze cultuur veel meer gericht is op het ‘we
moeten ook weer verder met elkaar kunnen’. Daar
investeren we heel veel in. Die cultuur zie je vooral in
Noordwest-Europese cultuur en in de Scandinavische
landen, waar we heel overeenkomsten mee hebben. Je
ziet dus geregeld voorkomen, dat formele macht in
Nederland niet wordt gebruikt omdat wij denken: we
hebben die ander de volgende keer ook nog nodig. En
daardoor duren sommige processen erg lang en worden
bepaalde dingen erg duur.”

was hij binnen een jaar tegen al zijn grenzen aangelopen. Hij zou niet kunnen waarmaken wat hij allemaal
beloofd had en was binnen een jaar volledig opgebrand.
Daar ben ik van overtuigd.”
Maar zijn optreden was goed voor ongeveer 30 kamerzetels! Eén op de vijf mensen in Nederland heeft het dus
gehad met onze poldercultuur?
“Ja, totdat Fortuyn de dingen die hij had aangekondigd
zou zijn gaan uitvoeren. Dan had iedereen geroepen ’ja,
maar dát was niet mijn bedoeling’. Je ziet ook meteen
het mooie van het Nederlandse systeem. Blijkbaar heeft
ons politieke systeem de flexibiliteit om een dergelijke
storm te overleven en het dan heel snel te absorberen.
Inhoudelijk is het grootste gedeelte van het programma
van Fortuyn door de andere partijen overgenomen en
van zijn eigen partij is niets meer over.”

Instant behoeftebevrediging
Is democratie het beste of het minst slechte systeem tot nu
toe?
“Ik zou het dan graag willen toespitsen op de parlementaire democratie. Omdat er in de parlementaire democratie mogelijkheden worden geboden om in het openbaar te spreken over de publieke zaak en daar de afwegingen in te maken. En omdat in deze vorm ook de minderheden een kans krijgen en de stemmenloze een stem
krijgen. Dat zijn voor mij de essentiële waarden die in dit
systeem gewaarborgd worden.”

"Inhoudelijk is het grootste gedeelte van het programma van Fortuyn door de andere partijen overgenomen
en van zijn eigen partij is niets meer over.”

Hoe staat het openbaar bestuur er nu eigenlijk voor?
“In wezen staat ons openbaar bestuur er goed voor. Wij
hebben een uitstekend functionerend openbaar bestuur.
Het is voor het grootste gedeelte integer, efficiënt en
effectief. Het grootste probleem waar ons bestel mee te
maken heeft is het democratische ongeduld. We hebben
te maken met een bevolking die een instant behoeftebevrediging wil, heel erg korte termijn. Dat kan misschien
in de telecommunicatie en via het internet, maar het
openbaar bestuur kan niet zo snel meekomen. Dat is dan
ook het enige wat je het openbaar bestuur kunt verwijten, maar dat heeft alles te maken met de waarden die
het openbaar bestuur belichaamt; rechtszekerheid,
rechtgelijkheid en continuïteit. Dat zijn dé intrinsieke
waarden die zorgvuldigheid en dus tijd vragen.

In de Fortuyn-beweging zie je juist heel duidelijk de trekken van een masculiene cultuur: duidelijkheid, heldere
machtsverhoudingen, snelle processen, leiders die knopen
doorhakken etc.
“Absoluut! En je ziet het nu ook totaal verpulveren. Het
slaat niet aan. En dat zou ook gebeurt zijn als Fortuyn
nog had geleefd! Was Pim Fortuyn blijven leven, dan

Het systeem op zich is goed. Op het moment dat het
beleid niet goed is, gaan we over het systeem praten. Dat
is waanzin, die vooral D66 predikt, want dat zijn de enigen die dingen willen veranderen. De rest probeert hen
al veertig jaar tegen te houden en terecht want aan het
systeem mankeert niet zoveel. En dan kun je het systeem
wel willen veranderen, maar daarmee zul je niets veranderen aan de juistheid óf de fouten in het beleid.”
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Ingekaderde en dienstbare macht
Door Erik van Dijk

Woordenboeken noemen veel verschillende betekenissen van macht: vermogen, kracht, gezag,
gezagdragend lichaam, grote menigte, leger, mogendheid, wettelijke bevoegdheid of invloed.
Macht is een kernbegrip in de politiek. Het is zelfs een centraal begrip in alle sociale wetenschappen.
Maar wat is macht nu precies? Wat is een christelijke visie op macht? En hoe kan macht in goede banen
worden geleid?
Een gangbare definitie van macht gaat terug op het
werk van de socioloog Max Weber (1864-1920).1 Macht is
volgens hem het vermogen om de gedragsalternatieven
van anderen te beperken. Positiever geformuleerd: het
vermogen om gewenste resultaten in anderen te
bewerkstelligen.2 Dat vermogen hangt af van de machtsmiddelen waarover individuen of groepen beschikken.
Dat kunnen fysieke middelen zijn zoals wapens (geweld),
maar ook het bezit van schaarse goederen, van kennis of
van overredingskracht of autoriteit. Ook een beroep op
tradities en gewoonten kan een machtsmiddel zijn.
We zullen het hier niet hebben over de machtsvarianten
geweld, manipulatie of overtuigingskracht, maar uitsluitend over gezag of nog preciezer: over legitiem gezag.3
Volgens Max Weber is legale, legitieme macht verbonden
aan posities binnen formele organisaties zoals de overheid.4 Laten we er geen doekjes om winden:
"De bestuurlijke organisatie is een machtsmiddel!"5
Er zitten zeker vier belangrijke dimensies aan machtsrelaties, die belangrijk zijn om discussies over macht helder te houden:
a. Symmetrie: hoewel machtsrelaties per definitie
asymmetrisch zijn, betekent dit nog niet “dat het
machtssubject geen enkele mogelijkheid heeft het
gedrag van de machthebber te beïnvloeden, of dat
het daartegenover geheel machteloos staat.” (Tromp,
143). Democratie is daar een goed voorbeeld van;
b. Uitgebreidheid: de verhouding tussen de aantallen machthebbers (gezagdragers - zeggenschap) en
de aantallen machtssubjecten (‘ontzagbieders’6 gehoorzaamheid). Eén enkele machthebber met veel
onderdanen is al gauw een dictator;
c. Omvattendheid: het aantal terreinen waarover de
machthebber macht uitoefent;
d. Intensiteit: de acceptatiezone per terrein waarbinnen de machthebber macht kan uitoefenen. Wat
zijn de grenzen van de macht binnen een terrein? In
welke gevallen mag bijvoorbeeld een agent naar
iemands legitimatiebewijs vragen?
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Tot slot van deze paragraaf is het belangrijk om te constateren, dat macht en gezag anders functioneren in verschillende samenlevingsverbanden. Staatsmacht of politieke macht gaat over orde in de publieke samenleving,
over de behartiging van publieke belangen. Gezag is
zelfs de meest constitutieve trek van de staat.7 Politieke
of staatsmacht is dan ook heel wat anders dan ouderlijk
gezag, kerkelijk gezag of de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. Macht en gezag functioneren anders
als de machtsmiddelen anders zijn (bijvoorbeeld: alleen
de overheid heeft het geweldsmonopolie) en als de
bovengenoemde dimensies van de machtsrelatie heel
anders liggen.

Wat is een christelijke visie op macht?
Macht en gezag zijn op zichzelf niet ‘vies’.
“Gezagsstructuren horen bij de geschapen wereld.”8
Al vanaf de eerste verzen van de Bijbel zien we Gods
gezag over Zijn schepping. Door Zijn machtig Woord is
alles tot stand gekomen. Hij vraagt bovendien gehoorzaamheid van de door Hem geschapen mens. God heeft
echter ook aan de mensen het gezag over de schepping
gedelegeerd. Door de hele Bijbel wordt het ook duidelijk
dat macht, gezag en leiderschap nodig zijn om het
samenleven – van het kleine gezin tot een heel land – in
goede banen te leiden. We zien ook dat alle macht en
gezag vroeg of laat verantwoording af zal moeten leggen
aan de Schepper, aan de oorsprong van alle gezag.9
Over welk samenlevingsverband we het ook hebben,
overal kan macht ten goede of ten kwade gebruikt worden. We hebben het dan niet over de structuur, maar
over de richting van macht. In onze visie hoort macht
dienstbaar te zijn; dienstbaar aan mensen, aan de
samenleving en in de eerste en laatste plaats aan God.
De Bijbel is doortrokken van het principe dat alle macht
dienstbaar hoort te zijn. Over de overheid zegt Paulus in
Romeinen 13 niet voor niets dat zij in dienst van God
staat “u ten goede”.10
We leven echter helaas in een in zonde gevallen wereld.
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Dat heeft twee belangrijke consequenties. Ten eerste
betekent dit dat overheidsgezag nodig is geworden om
zondige mensen tegen elkaar te beschermen. Daarom
vervolgt Paulus in Romeinen 13 ook met te zeggen dat
wie “kwaad doet” bevreesd moet zijn voor de overheid,
“want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat
immers in dienst van God, als toornende wreekster voor
hem, die kwaad bedrijft” (vers 4). Roel Kuiper zegt daarover: “Overheden zijn terecht als een algemene genadegave van God beschouwd aan een gevallen mensheid,
opdat er althans nog enige orde en regel onder de mensen kan worden gehandhaafd.”11
De tweede consequentie van de zondigheid van mensen
ligt in macht zelf. Macht wordt immers uitgeoefend door
mensen en die zijn van nature geneigd tot het kwade.
Macht heeft daardoor de neiging misbruikt te worden
voor eigen doelen of zelfs een doel in zichzelf te worden.
Dat betekent niet dat macht vies is, maar dat macht
gecontroleerd en tegen zichzelf beschermd moet worden.

met een positief vrijheidsbegrip. Zij legt een grotere
nadruk op (politieke) gelijkheid dan op vrijheid.
In de achttiende en negentiende eeuw - met als belangrijkste katalysatoren de Amerikaanse en Franse revolutie
- is de democratische rechtsstaat ontstaan. Deze kan
men beschouwen als een fusie tussen democratie en
rechtsstaat. Toch is in zekere zin de rechtsstaat belangrijker dan de democratie. Welke regeringsvorm er ook is,
overal moeten de geregeerden tegen de regeerders
beschermd worden. Ook of misschien wel juist voor het
democratisch regeren gelden de eisen van de rechtsstaat. Zonder grondrechten zou immers iedereen ten
prooi vallen aan de onberekenbare wil van de meerderheid. Een rechtsstaat met allerlei waarborgen tegen
machtsmisbruik, willekeur, onderdrukking van minderheden e.d. is onmisbaar. Democratie is ook onmisbaar,
onder meer om dictatuur van minderheden te voorkomen en om macht te controleren, maar komt toch op de
tweede plaats.

Macht is geen doel, maar een middel. Uiteindelijk gaat
het om de doelen. Macht is een middel om recht en
gerechtigheid en vrede te bewerkstelligen, zodat mensen
in vrijheid God kunnen dienen.
Hoe kan nu bevorderd worden dat macht op die manier
dienstbaar is? Hoe kan voorkomen worden dat macht
ontspoort en misbruikt wordt? Over die vraag en dan
toegespitst op de overheidsmacht gaat de rest van dit
artikel.

In de Nederlandse democratische rechtsstaat is de macht
van de machthebber(s) stevig ingekaderd. Als we kijken
naar de eerder genoemde vier dimensies van machtsrelaties dan is in Nederland veel van de symmetrie, uitgebreidheid, de omvattendheid en de intensiteit van macht
formeel-juridisch vastgelegd. In de eerste plaats in de
Grondwet, maar ook in allerlei wetten en andere regels.
De democratische rechtsstaat is wat dat betreft een uitstekend instrument om ontsporing van macht te voorkomen of in te dammen.

Hoe kan overheidsmacht in goede banen
geleid worden?

Hoe kan nu concreet de democratische rechtsstaat de
overheidsmacht in goede banen leiden?

Overheidsmacht kan in goede banen worden geleid door
een rechtsstaat en door democratie. Zolang mensen
geneigd zijn tot het kwade, geloof ik dat de democratische rechtsstaat de beste garantie is tegen machtsmisbruik en het beste systeem12 waarin mensen gelijk zijn
voor God en Hem in vrijheid kunnen dienen en waarin
de overheid publieke gerechtigheid mogelijk kan maken.
Het is op dit punt wel belangrijk om democratie en
rechtsstaat te onderscheiden.13
Achter ‘rechtsstaat' staat de individualistische of liberale
traditie van de grondrechten en het beginsel dat de overheidsmacht aan banden gelegd moet worden om de vrijheid van individuele burgers te waarborgen, oftewel: het
negatieve vrijheidsbegrip. Deze traditie, waarvan John
Locke de grondlegger is, wordt ook wel de Angelsaksische
stroming genoemd. Zij legt een grotere nadruk op vrijheid dan op gelijkheid.
Achter het adjectief ‘democratische' zit de traditie van de
volkssoevereiniteit, die vooral haar oorsprong vindt in
het werk van Rousseau. Dit is de collectivistische traditie
(ook wel als Franse of continentale traditie aangeduid)

1. Door macht te spreiden
In de Nederlandse Grondwet is een uniek systeem van
machtenspreiding vastgelegd: de gedecentraliseerde
eenheidsstaat, ook wel bekend als het Huis van
Thorbecke. Deze heeft vorm gekregen in de Grondwet
van 1814, de grondwetsherziening van 1848, de
Provinciewet van 1850 en de Gemeentewet van 1851.
Sindsdien kent Nederland een zekere machtsverdeling
tussen Rijk, provincie en gemeente. Gemeenten en provincies dragen principieel bij "aan een heilzame spreiding van overheidsmacht.”14
Deze spreiding van macht over drie lagen is goed, maar
zelfs dat systeem maakt vaak al diffuser wie precies
waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is er door het
lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie al
een soort vierde bestuurslaag bijgekomen. Het is met de
drie Nederlandse lagen plus de toenemende ‘macht van
Brussel’ al ingewikkeld en rommelig genoeg.
Dan moeten we dus heel voorzichtig zijn met wat voor
extra laag dan ook.
De ChristenUnie moet zich inzetten voor een overzichte-
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lijke spreiding van macht, maar zich verzetten tegen de
eindeloze versnippering van macht en verantwoordelijkheden. Versterken en transparanter maken van het
bestaande Huis kan door de politieke controle op zelfstandige bestuursorganen, regionale samenwerkingsverbanden, veiligheidsregio’s en misschien zelfs wel waterschappen15 door de landelijke, provinciale en lokale
volksvertegenwoordigingen te versterken (zie het artikel
van Visser en Post). Dat moet zeker ook door meer
bevoegdheden die nu bij het Rijk liggen lager te leggen,
bij provincies en gemeenten. Dat zou gerichter kunnen
door toepassing van het subsidiariteitsbeginsel als criterium voor bevoegdhedenverdeling binnen de verschillende overheidslagen. Dat houdt in dat besluiten zo
dicht mogelijk bij de burger genomen dienen te worden.
Zo’n criterium ontbreekt in de Nederlandse politiek,
maar zou het overwegen van invoeren en uitvoeren zeer
waard zijn.16

2. Door macht te scheiden
John Locke17 is één van de grote denkers die aan de wieg
stonden van de democrati-sche rechtsstaat. Bij Locke vinden we vooral een grote aandacht voor de vrijheid van
individuen en minderheden en de bescherming van de
grondrechten (life, liberty and estate) door de rechtsstaat. De overheidsbemoeienis met het maatschappelijk
leven moet volgens Locke dan ook wettelijk beperkt worden en het maatschappelijk terrein grotendeels overgelaten worden aan het particulier initiatief. De regering
moet door de samenleving aangesteld worden (als het
ware bij maatschappelijk verdrag) om te besturen, te
regelen, maar vooral te beschermen. De vorst moet dan
ook volgens Locke bijgestaan worden door een volksvertegenwoordigend lichaam en bij geschillen tussen burgers onderling of tussen vorst en burger(s) is een onafhankelijke rechter noodzakelijk. Zie hier een eerste
schets van de scheiding van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht.
De Franse politieke filosoof Montesquieu werkte in zijn
meest bekende werk, De l'Esprit des Lois (1748) deze
scheiding der machten verder en consequenter uit. Hij
pleitte voor een rechtsstaat, die gebaseerd was op drie
gescheiden organen met duidelijk in de grondwet
omschreven bevoegdheden. Drie elkaar controlerende en
beperkende machten.
De grondslag van het Nederlandse staatsbestel is inderdaad dat de regering regeert en het parlement controleert. Het is echter een feit, dat in Nederland de controlerende en uitvoerende macht teveel met elkaar verweven
zijn geraakt (denk dan vooral aan de knellende regeerakkoorden en de houdgreep waarin de coalitiefracties de
volksvertegenwoordiging houden). D66 denkt dat die
alleen kan worden beëindigd door ook aan de uitvoerende macht een eigen mandaat van de kiezers te geven
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(gekozen burgemeester en premier). Alom wordt terecht
gevreesd. Kan een regering zonder eigen kiezersmandaat
niet juist gemakkelijker worden gecorrigeerd of zelfs
weggestuurd dan een uitvoerende macht mét mandaat.
Een situatie met twee machten met allebei een kiezersmandaat zal veel polarisering en regelmatig patstellingen opleveren.

3. Door macht te controleren
Macht heeft de neiging om zich aan verantwoording te
onttrekken. Macht wil liever niet gecontroleerd worden.
Niets werkt echter juist machtsmisbruik zo gemakkelijk
in de hand als oncontroleerbare macht!
Oncontroleerbare bestuurslagen zijn niet alleen onoverzichtelijk, maar dus zelfs gevaarlijk.
Macht kan gecontroleerd worden door allerlei tegenmachten, instituten, commissies e.d. de expliciete taak te
geven de uitvoerende macht te controleren. Vanuit de
machtenscheiding hebben we het dan natuurlijk over de
volksvertegenwoordiging en de rechterlijke macht, maar
daarnaast zijn er ook allerlei andere mogelijkheden zoals
bezwarencommissies, ombudsmannen en rekenkamers.
Ook een vrije pers is onmisbaar bij de controle van de
macht. Een stap verder in de controleren van de macht is
de uitvoerende macht verantwoording af te laten leggen. Open en duidelijk verantwoording afleggen (transparantie) is niet eenvoudig, maar wel cruciaal.
Verantwoording afleggen is een goede gewoonte die in
Nederland echter nog onvoldoende ontwikkeld is. "Ofwel
de politici vinden het onnodig, ofwel zovelen delen de
verantwoordelijkheid dat niemand zich meer direct aanspreekbaar acht, ofwel de sancties op onverantwoordelijk gedrag stellen weinig voor." Zo is bijvoorbeeld de
ministeriele verantwoordelijkheid de laatste jaren uitgehold, onder het motto dat we de minister niet voor alles
verantwoordelijk kunnen stellen. "Vooral de bestuurlijke
modegril om allerlei overheidsactiviteiten onder te brengen in zelfstandige bestuursorganen met hun onbepaalde status, heeft de onduidelijkheid vergroot welke
bewindspersoon waarop aanspreekbaar is."18
Om macht te kunnen controleren moet macht wel
inzichtelijke en overzichtelijk zijn. Transparantie heeft
niet alleen te maken met stapels rapporten op de derde
dinsdag in september of de derde woensdag in mei,
maar ook met duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is.

4. Door macht te beperken tot het eigen
terrein
De vierde manier om macht in goede banen te leiden is
door macht te beperken tot het eigen terrein (zie de
machtsdimensie ‘omvattendheid’ aan het begin van dit
artikel). Dat is niet hetzelfde als het spreiden van macht.
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Macht spreiden betekent de staatsmacht verdelen over
verschillende lagen. Hier hebben we het over het beperken van de staatsmacht tot het publieke terrein. Dit is
een heel duidelijk eigen punt vanuit de anti-revolutionaire traditie, ooit door Abraham Kuyper uitgewerkt in
de theorie van de ‘soevereiniteit in eigen kring’.
Ook de ChristenUnie staat in deze traditie, die uitgaat
van “voorgegeven en normatieve structuren of verbanden in de samenleving, waaraan de mens in verantwoordelijkheid nadere vorm en invulling dient te geven. Deze
structuren zijn niet bedacht of geconstrueerd door de
mens, maar zijn geworteld in een goddelijke orde en
ontlenen dááraan hun zin en bestemming."19
We hebben in onze samenleving te maken met instituties, verbanden en organisaties die sterk uiteenlopen in
karakter, mogelijkheden, taken e.d. We kennen een grote
hoeveelheid 'kringen' met eigen interne verhoudingen,
waarin mensen worden beloond, verzorgd, bestuurd,
etc.20 Huwelijk/gezin, kerk, en staat, maar ook scholen,
bedrijven en vakbonden zijn voorbeelden van duidelijke
eigensoortige verbanden. Elk verband heeft een eigen
taak te vervullen.21 Elke kring heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Soevereiniteit in eigen kring gaat dan
ook zowel over zelfstandigheid als over elkaar aanvullen.
Ook de overheid heeft soevereiniteit, maar dan alleen
binnen haar eigen kring. Die grens mag de overheid niet
overschrijden. Vooral tegen dergelijke grensoverschrijding van de overheidsmacht trok Kuyper fel van leer.
Dit punt betekent in de huidige Nederlandse context
vooral dat de overheid macht moet teruggeven aan de
terreinen waar het thuis hoort. Verantwoordelijkheden
moeten teruggegeven worden aan maatschappelijke
organisaties, gemeenten, buurten, burgers. Niet als
bezuinigingsoperatie, maar omdat het gezond is voor
overheid en samenleving. Dit kabinet heeft wel de mond
vol van eigen verantwoordelijkheid, maar vult dat veel te
liberaal en economisch in. Het vraagt juist extra investeringen van de overheid om de samenleving te helpen
eigen verantwoordelijkheden waar te maken.

Nederland de laatste jaren steeds vaker fout. Democratie
is namelijk niet hetzelfde als regering door de meerderheid! Democratie is veel meer dan de helft plus één.22
Vertegenwoordigende organen zouden bij alle beslissingen steeds moeten streven naar een zo inclusief mogelijke meerderheid, omdat iedere volksvertegenwoordiger
een deel van het volk vertegenwoordigd. Besluiten die
gebaseerd zijn op een krappe meerderheid zijn ongewenst. Dit vereist van de meerderheid in de volksvertegenwoordiging de bereidheid af te zien van een botte
toepassing van de meerderheidsregel en water in de
wijn te doen om op z'n minst een deel van de minderheid aan haar zijde te krijgen.
In een consensusdemocratie geldt niet alleen de macht
van het getal, maar ook de macht van het woord. Ook
minderheden met een goed verhaal kunnen invloed hebben op het regeringsbeleid.
Het is belangrijk dat macht goed gespreid, gescheiden,
gecontroleerd, beperkt en gecultiveerd is, maar er moet
dan nog wel genoeg ruimte over zijn om daadwerkelijk
macht uit te oefenen. Ik durf de stelling wel aan dat, als
bovenstaande principes beter toegepast zouden worden,
een betere machtsuitoefening juist mogelijk zou moeten
zijn.

Een veel uitgebreidere versie van dit artikel is te vinden
op www.wi.christenunie.nl.
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Een veiligheidsprovincie?
Door Henk Visser, burgemeester Elburg en Jan Post, voormalig wethouder Katwijk

We kennen heel wat bestuurslagen: Europa, ons Koninkrijk der Nederlanden, de provincie en de gemeente.
Daarnaast hebben we ook nog de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen), de WGR+ en straks als nieuw
fenomeen de veiligheidsregio. Ons bestuur is zeer complex, een veelkoppig monster met even zoveel
hoofden, die zo nu en dan intensief moeten samenwerken. In onze netwerksamenleving moeten
overheidsinstanties op alle niveaus daarnaast ook nog macht uit handen geven of op zijn minst delen
met andere actoren.
De bestuursstructuur in onze moderne en mondige
samenleving dient transparant en controleerbaar te zijn.
Er moet verantwoording afgelegd kunnen worden over
het reilen en zeilen van de bestuursorganisaties. In dit
artikel willen we aan de hand van de casus over de
veiligheidsregio’s onderzoeken of onze bestuursstructuur
wel beantwoordt aan die eisen van transparantie en het
kunnen afleggen van verantwoording.

De organisatie van veiligheid
Na de rampen in Enschede en Volendam heeft het kabinet
nagedacht over de structuur van de veiligheidsorganisatie
in ons land en is gekomen met het fenomeen van de veiligheidsregio’s.
Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten op het
terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing,
geneeskundige hulp bij rampen en handhaving van de
openbare orde en veiligheid. Kortom, een gebied, een
regio, waarin alle actoren die een rol kunnen spelen bij
meer of minder ernstige gebeurtenissen op veiligheidsgebied, moeten samenwerken: de brandweer, de politie,
het ambulancevervoer, de GHOR (Geneeskundige Hulp bij
Ongevallen en Rampen, die de sturing en coördinatie verzorgt van alle betrokken geneeskundige instanties die een
belangrijke taak hebben bij de rampenbestrijding), en uiteindelijk, als eindverantwoordelijke, de gemeente.
Het rapport Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s stelt dat
de veiligheidsrisico’s in de samenleving vragen om een
overheid die duidelijk, daadkrachtig en consequent kan
reageren. Dit vergt een bestuurlijke structuur die slagvaardig is en waarin de democratische controle is gewaarborgd. Bovenstaande prachtige volzinnen vormen de uitgangspunten bij het streven van het kabinet naar een
transparante organisatie waarin verantwoording afgelegd
kan worden.
Het probleem is dat alle genoemde organisaties hun
eigen structuur en schaalgrootte hebben. De besturen van
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deze organisaties hebben verschillende bevoegdheden,
beslissen op verschillende wijzen en worden ook ieder
weer anders bekostigd. Een ratjetoe derhalve waar het
meer geluk dan wijsheid is wanneer in geval van een
ramp snel tot adequate acties overgegaan kan worden.
Het kabinet signaleert in dit verband een aantal problemen. Zo zouden (met name kleinere) gemeenten onvoldoende ‘slagkracht’ hebben. De regionale besturen hebben
onvoldoende bevoegdheden om (deelnemende) gemeenten te kunnen verplichten tot bijvoorbeeld bepaalde
investeringen. De financieringsstromen zijn nogal divers;
de brandweer wordt anders gefinancierd dan de GGD en
deze weer anders dan de politie. Daardoor kan minder
gericht gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering en het
doen van grote investeringen, ook omdat de besluitvorming daarover ook nog eens door allerlei verschillende
besturen moet gebeuren. In veel van die besturen zitten
dezelfde personen, maar de overlap is niet 100%. Een nog
groter probleem is echter dat de organisaties niet hetzelfde gebied bestrijken.
Het kabinet wil nu de verschillende organisaties op één
schaalniveau brengen (met een duur woord: territoriale
congruentie). Hierbij wordt aangesloten bij de huidige
indeling van de 25 politieregio’s.

Bevoegdheden
Het kabinet houdt vast aan de lijn dat het gemeentebestuur eerst-verantwoordelijk is bij alle veiligheidsvraagstukken op het terrein van brandweer, rampen- en crisisbeheersing, de geneeskundige hulp daarbij en op het
punt van openbare orde en veiligheid. Alleen het beheer
van de diverse hulpverleningsdiensten moet regionaal
georganiseerd worden.
Het kabinet wil in 2006 de volgende negen punten geregeld hebben:
1. Verdere regionalisering van het beheer van de
brandweer
2. Integratie van de besturen van regionale brand-
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weer en GHOR
3. Regionalisering van de beheersaspecten van de
rampenbeheersing
4. Verplichte bestuurlijke samenwerking van regionale brandweer en GHOR met politie
5. Doorzettingsmacht van het regionaal hulpverleningsbestuur
6. Versterken bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer
7. Pro-actie en preventie (adviesrol regio)
8. Versterking GHOR
9. Financieringssystematiek
Een streven waar best wat voor te zeggen valt. Een mooi
theoretisch uitgangspunt. Maar er valt ook het nodige op
af te dingen. Zo is de gemeente de eerst-verantwoordelijke, maar het kabinet bepaalt, de regio moet uitvoeren
en beslist bij meerderheid over allerlei zaken – en de
gemeente mag dan betalen, erger, moet betalen en doen
wat de regio zegt. Een constructie die hoe dan ook spanning met zich mee zal brengen.
Verder meent het kabinet dat een deel van het lokale
brandweerpersoneel, in elk geval de leidinggevenden, in
dienst moet komen van de regio; ze mogen dan later wel
weer bij de gemeente gedetacheerd worden. Dit is een
heel gevoelig punt. In heel veel gemeenten wordt immers
goed samengewerkt tussen de brandweer en de overige
afdelingen: de brandweercommandant is vaak trekker van
het veiligheidsgebeuren in de gemeente of zelfs directeur
veiligheid. Veiligheid, een van de belangrijkste overheidstaken, bestaat bij integratie en coördinatie binnen primaire ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen in de
gemeenten. Zou uitplaatsing en eventuele detachering
van belangrijke functionarissen dat bevorderen? Een
regionale commandant die binnen de gemeenten sterk
kan sturen met door hem benoemd personeel, is vragen
om moeilijkheden.

Transparant bestuur
Maar moet het nu zo? Is het wijs om naast alle bestaande
bestuurslagen en allerlei bestaande samenwerkingsverbanden die er zijn, nog weer een nieuwe structuur op te
zetten? Ook als dat bestuur (deels) ‘congrueert’ met een
aantal andere regionale organen. We doen het allemaal
voor de burger, voor een goed en helder bestuur …
Gemeenten worden niet alleen gedwongen een bepaald
besluit uit te voeren, ook als ze er tegen zijn, maar ook
nog eens om dat zelf te financieren. Bestuurlijk gezien is
dat laatste nog wel te vatten, één gemeente moet niet
een besluit van en voor een hele regio bestuurlijk kunnen
blokkeren. Maar: het rijk schrijft voor, de regio (uiteindelijk
bestaande uit verschillende regionale organen) beslist en
voert uit, de gemeente betaalt en daarenboven houdt de
provincie toezicht. Behalve dat ondoorzichtigheid troef
blijft, is zeker niet uit te sluiten dat deze constructie een
continue aanleiding geeft tot bestuurlijke spanningen en
conflicten en dus verminderde slagkracht.
Behalve op het terrein van de veiligheid werken gemeenten ook nog eens samen in (verschillende) WGR-verbanden of straks in bepaalde regio’s in WGR+-verband. Ook al
een bovenlokale macht! De plusregio’s moeten volgens
het wetsvoorstel in elk geval gevormd worden in grootstedelijke gebieden, waar gemeenten wettelijk verplicht worden te gaan samenwerken op een aantal terreinen zoals
volkshuisvesting, infrastructuur bedrijfsvestiging, recreatie en stedelijk groen. Tel daarbij dan nog eens op de lappendeken van allerlei andere los-vaste vrijwillige samenwerkingsverbanden van verschillende gemeenten.
Waarop dacht de burger bij de gemeenteraadsverkiezing
invloed uit te kunnen oefenen met het uitbrengen van
zijn stem? Wist hij welke mogelijkheden en beperkingen
zijn gemeentebestuur heeft? Valt er voor hem nog iets te
controleren?
Het blijft, alleen al bij dit specifieke voorbeeld van de veiligheidsregio’s, moeilijk uit te leggen.

Dat neemt niet weg dat het bestuurlijk gezien goed is dat
de grenzen van de brandweerregio, de GHOR-regio en de
politieregio samen gaan vallen. Het is niet te verkopen,
zoals we nu meegemaakt hebben, dat er bij een crisis of
grote calamiteit in in verschillende regio’s met steeds
weer andere partners overlegd en besloten moet worden.
Dat de CPA (Centrale post Ambulancevervoer) en RAV
(Regionale ambulancevoorziening) in hun bestuurlijke
grenzen gelijk getrokken worden aan de veiligheidsregio’s
spreekt dan voor zich en hetzelfde geldt voor de gemeenschappelijke meldkamers van al die instanties. Dit vraagt
praktisch nog best het een en ander, maar als veiligheid
centraal staat is dat een must.

Voorlopige conclusies

We krijgen dus zo’n 25 veiligheidsregio’s in Nederland,
want grenzen en aantal worden bepaald door de al
bestaande politieregio’s.

Een voorlopige conclusie zou kunnen zijn dat de bestuurlijke structuur in onze moderne westerse samenleving
noodzakelijkerwijs zo complex is dat niet de suggestie
gewekt moet worden dat met een paar veranderingen

We hebben het vaak over een betrouwbare overheid. Eén
aspect daarvan is wat ons betreft in elk geval een overheid die de burger duidelijk maakt welke overheidsinstantie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarop kan worden aangesproken. Want waar (publieke) macht is, daar
moet ook (publiek) verantwoording worden afgelegd.
In de zojuist geschetste situatie wordt het bepaald niet
eenvoudig om op dat punt een betrouwbare overheid te
zijn.
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snel weer bestuurlijke transparantie kan ontstaan en het
bestuur in al zijn (verweven) geledingen weer goed controleerbaar is door de burger.
Evenmin moet gesuggereerd worden dat gekozen burgemeesters, districtenstelsels en dualisme uiteindelijk de
zaak voor de burger helderder maken en dus de besturen
controleerbaar worden. Het enige wat de gekozen burgemeester of de in een district gekozen volksvertegenwoordiger oplevert, is dat het kwaad een gezicht krijgt en de
ergernis of woede van de burgerij een gericht doel heeft
om op te schieten.
Beter lijkt het om eerlijk te zijn naar de burger en duidelijk te maken dat niet alles controleerbaar is, althans niet
door de burger zelf en dat het kwaad niet altijd een eenduidig hoofd heeft, maar soms een noodzakelijk voortvloeisel is van de keuze voor een overheid die zich met
meer bemoeit dan alleen de rust op straat.
Wat ons betreft krijgt, en daarmee komen we op de tweede tussentijdse conclusie, de bestuurlijke discussie meer
gewicht op het onderdeel structuur. In de uitwerking
daarvan willen op twee zaken aandacht vestigen: de positie van de gemeente als bestuurslaag en die van het
middenbestuur.

dat de bestuurskracht van gemeenten tekort schiet (met
die gedachte is het kabinetsstandpunt over de veiligheidsregio’s doorspekt) en er daarom voor te kiezen bepaalde
zaken zelfstandig uit te kunnen voeren is te kort door de
bocht.
Ook de maatregelen die genomen zijn en worden om de
bestuurskracht van gemeenten te versterken lijken weinig
zoden aan de dijk (te zullen gaan) zetten.
Met zaken als dualisering, gekozen burgemeesters, het
afschaffen van de OZB
is veel gemeentelijk geld en energie gemoeid. Dat kapitaal
kan beter worden ingezet om gemeenten werkelijk de
ruimte te geven en aan bestuurskracht te doen winnen.
Ook het intensiveren van allerlei provinciale en landelijke
controlemechanismen die meer bureaucratie in de hand
werken in een tijd van terugdringen van administratieve
lasten, zal weinig bijdragen aan de versterking van de
gemeente als bestuurslaag. Laat de lokale democratie
haar werk doen.
Het financieel verantwoordelijk maken van gemeenten
voor iets (zoals de veiligheidsregio) waar zij uiteindelijk
geen directe invloed op uit kunnen oefenen (de regio
bepaalt maar de gemeente betaalt ) is een maatregel die
niet direct bestuurskracht bevorderend is.

De gemeente als bestuurslaag
De burger wil dat zijn gemeente cq. provincie cq. land
goed bestuurd wordt. Hij wil dat de juiste dingen op de
juiste wijze gedaan worden en dat daarbij rekening
gehouden wordt met zijn persoonlijke wensen. Bij dat
laatste beseft hij overigens doorgaans terdege dat niet
alles kan en mag.
De burger mag het meest verwachten van de gekozen
bestuursorganen die het dichtst bij hem staan: de
gemeenteraad en straks de burgemeester. Daar kan politiek-dicht-bij-de-burger het best gestalte krijgen. Burgers
kunnen vrij gemakkelijk te weten komen wat zich in hun
gemeenschap afspeelt en daarop invloed uitoefenen.
Van de politiek en het bestuur mag verwacht worden dat
zij luisteren (naar inwoners), afwegen, beslissen, uitvoeren
en tenslotte verantwoorden. De politiek (raad, of eigenlijk
raad & college) geeft richting aan het bestuur, is kaderstellend. Het bestuur (college, of eigenlijk college & ambtenaren) voert uit.
Als ieder zijn taak /rol goed kent, weet wat van hem verwacht wordt en ook zijn verantwoordelijkheid neemt, dan
moet een goed bestuur mogelijk zijn en zal de burger
enerzijds eerder en beter van zijn democratische rechten
gebruik maken en anderzijds ook hopelijk zijn verantwoordelijkheid als burger eerder nemen.
Dat dit proces in veel gemeenten alles behalve vlekkeloos
verloopt is geen reden om de gemeente als bestuurslaag
maar niet meer serieus te nemen. Simpelweg constateren
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Tenslotte, accepteer dat er verschillen zijn in het voorzieningenniveau in verschillende gemeenten. Accepteer ook
dat in de ene gemeente iets niet kan of mag (b.v. bordeelverbod) dat in andere gemeenten wel is toegestaan en
dat de (sociale) voorzieningen (denk aan de WVG) bij de
diverse gemeenten niet overal precies hetzelfde zijn. Als
‘alles’ over hetzelfde moet zijn, dan kunnen we beter één
gemeente ‘Nederland’ maken. De bestaande gemeenten
worden dan een soort uitvoeringsinstantie, een loket van
de Rijksoverheid waar inwoners weinig meer te kiezen
hebben. Dualisme en gekozen burgemeesters ten spijt.
De gemeente dient als bestuurslaag uitermate serieus
genomen te worden. Verdere versterking van het gemeentebestuur is nodig en mogelijk. Het geschuif door het Rijk
met taken en bevoegdheden van de gemeenten in de
afgelopen jaren heeft echter niet zozeer te maken met de
objectieve kwaliteit van de gemeenten, maar meer met de
onduidelijkheid in het tussengebied, het middenbestuur.

Het middenbestuur herordend
Sinds de jaren zestig is gediscussieerd over met name de
grootte van het middenbestuur, de provincie. Een discussie die zich uitspon tussen kleiner en meer enerzijds en
groter en minder anderzijds. Recent neigt de discussie,
mede in de Europese context gezien en gezien de steeds
vaker voorkomende provinciegrensoverstijgende problematiek, naar groter en minder. Een begrijpelijke richting
maar het provinciale bestuur dat al zover af staat van de
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burger, komt daarmee op nog grotere afstand te staan.
Het rapport, Op schaal gewogen van het IPO
(Interprovinciaal overleg) stelt over het middenbestuur:
“De vraag waarvoor dit architectonisch geknutsel nu een
oplossing moest bieden werd daarbij zelden helder
gesteld, laat staan beantwoord.” Dus blijft het rommelen
op het middenveld van ons openbaar bestuur. En dus lijkt
ook de veiligheidsregio een nieuw knutselontwerp dat
over enige jaren opnieuw tot een bestuurlijke discussie
zal leiden. Al dan niet na een nieuwe ramp zoals Enschede
of Volendam.
Behalve over de schaalgrootte is ook de discussie over het
aantal bestuurslagen veelvuldig gevoerd. Een vierde
bestuurslaag is “niet wenselijk omdat het de inzichtelijkheid en duidelijkheid van het bestuur niet ten goede
komt. Iedereen moet weten welke bestuurslaag waarvoor
verantwoordelijk is,” aldus het Ministerie van BZK.
Omgekeerd is duidelijk geworden dat ook de regionale
samenwerking (en in ons voorbeeld, de veiligheidsregio)
niet voldoet aan het criterium dat voor de burger duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien, lijkt de
veiligheidsregio verdacht veel op een vierde bestuurslaag.
Maar dan één waar de ideale verantwoordingslijnen zoals
we die hierboven schetsten wel heel mager zijn geworden
en waarin de gemeente als een soort noodzakelijk kwaad
en (financiële) sluitpost wordt gezien.
Als de veiligheidsregio’s er persé moeten komen, akkoord,
maar maak er dan meteen maar een provincie van met
een rechtstreeks gekozen bestuur. De verantwoordelijkheid is dan ook duidelijk. Een discussie die dus verder gaat
dan de discussie over de WGR-+gebieden, want dat zijn
gebieden waar dwingende regionale samenwerking vorm
krijgt maar waarin per gebied weer allerlei verschillen
optreden.
Wellicht is een oplossing te vinden in de instelling van 25
provincies of 25 regio’s (uitgaande van de 25 politieregio’s)
met alle bevoegdheden die de provincies nu hebben plus
de bevoegdheden van de WGR+regio plus die van de toekomstige veiligheidsregio’s (dus ook provinciale politie).
Taken die de schaal van de gemeente dan werkelijk te
boven gaan kunnen dan op een hoger niveau getild worden in plaats dat gemeenten verantwoordelijk worden
gehouden voor resultaten die geboekt moeten worden in
schimmige samenwerkingsrelaties.

kwaad dan de huidige situatie met de drie bestuurslagen
en een onduidelijke zwerm van bestuursgremia daar tussen in, die in feite functioneren als een veelheid aan vierde bestuurslagen waarbij de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk wordt gehouden. En gaat het fout dan
regent het weer maatregelen die de bestuurskracht van
de gemeente moeten versterken.
Deze bestuurlijke herinrichting zou ertoe leiden dat dichter bij de burger twee herkenbare en direct gekozen
bestuurslagen aanwezig zijn: de gemeente en de kleinere
provincie. Een veelheid van concrete taken waar de burger
direct belang bij heeft, is dan redelijk dicht bij huis
bestuurlijk ondergebracht. Verder wegliggende en meer
abstractere taken komen dan op bovenprovinciaal niveau
te liggen met verlengd provinciaal bestuur (de provinciale
staten kiezen de bovenprovinciale bestuurders).

Conclusie
Aan de hand van het voorbeeld van de veiligheidsregio
komen we tot de conclusie dat het geknutsel in het
middenbestuur ertoe leidt dat het er voor de burger in elk
geval niet transparanter op zal worden. Ook de gemeente
als bestuurslaag komt steeds meer in de knel omdat deze
regelmatig voor het onmogelijke wordt gesteld.
Allerlei goedbedoelde maatregelen om de bestuurskracht
van de gemeente vervolgens te versterken gaan voorbij
aan een groot mankement in onze bestuurlijke organisatie: de drukte op het bovengemeentelijke, regionale,
niveau waar allerlei (democratisch nauwelijks ingebedde)
tussenstructuren zijn ontstaan. De discussie over de positie van dit middenbestuur dient naar ons gevoel dringend
gevoerd te worden. De inzet zou wat ons betreft kunnen
zijn: de verkleining van de provinciegrootte en het tillen
van de (noodzakelijke) wirwar aan bestuurlijke samenwerking op provinciaal niveau.
De discussie over het middenbestuur, met het hier uitgewerkte voorbeeld van de veiligheidsregio, maakt duidelijk
dat een transparant en controleerbaar openbaar bestuur in ieder geval voor ingewijden - een haalbare zaak kan
zijn.
Gebruikte literatuur:
Kabinetsstandpunt veiligheidsregio's, 2004
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Interprovinciaal overleg (IPO), 2002

Als deze mini-provincies weer gaan samenwerken, laat die
dan een overkoepelend bestuur kiezen. Daarmee wordt de
wirwar aan bestuursregelingen die we nu op bovengemeentelijk niveau vinden naar een bovenprovinciaal
niveau getild. Want hoe dan ook zullen er tussenstructuren blijven. Maar dat lijkt op z’n minst een minder groot
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Internationale
machtsverhoudingen
Door Willem Schneider

Een artikel over internationale machtsverhoudingen vraagt om
een analyse van deze verhoudingen. Het is niet gemakkelijk aan
te geven waar het zwaartepunt van de macht in de
internationale politiek ligt. Macht is in deze context namelijk
moeilijk te meten. Ligt de macht nog steeds bij de staat, de multinationale ondernemingen, de EU, de VN, de Veiligheidsraad, de
Wereldbank of het IMF?
Cruciaal in de leer van de internationale betrekkingen is
de term “macht”. Maar wat is macht? Hoe wordt dat
gemeten? Wanneer is het ene land machtiger dan het
andere land? Kenmerkend voor de wereldgemeenschap
is het ontbreken van een centrale gezagsstructuur. Er
bestaat niet zo iets als een wereldregering, geen centrale
macht. Sommige wetenschappers zien de statengemeenschap dan ook als een anarchie, waar het recht van
de sterkste overheerst (Thomas Hobbes, Kenneth Walz).
Hoe het ook zij, (het ontbreken van) macht, invloed en
ook (wederzijdse) afhankelijkheid zijn in de internationale context lastige begrippen en moeilijk te meten
grootheden.
Er leven in de leer van Internationale Betrekkingen diverse opvattingen die menen een antwoord te hebben op
de vraag hoe macht is te meten. We bespreken in dit
artikel de belangrijkste: het politiek realisme. Deze stroming geeft handvaten voor een toetsingskader waarmee
macht gemeten kan worden. Daarom wil ik het politiek
realisme in dit artikel als toetsingskader gebruiken om
macht in de internationale politiek te duiden. Het
gebruiken van het Realisme als een middel tot analyse
impliceert niet dat de christelijke politiek c.q. de
ChristenUnie deze stroming omarmt. Ik kom daar aan
het einde van dit betoog nog op terug.

Realisme en eigenbelang
Een belangrijk principe van de Realisten is dat het begrip
“eigenbelang” centraal staat in de buitenlandse politiek.
Zij definiëren dit begrip in termen van machtsrelaties.
“Eigenbelang” biedt de waarnemers van de internationale politiek een handvat. Zo verschaft het concept politieke analisten inzicht om de internationale politiek te
kunnen begrijpen. De veronderstelling, dat regeringslei-
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ders denken en handelen in termen van eigenbelang,
geeft politicologen de mogelijkheid om de stappen na te
gaan, die deze leiders in het verleden gedaan hebben, in
het heden doen en in de toekomst zullen gaan zetten.
Het eigenbelang verleent aan de buitenlandse politiek
van een land derhalve een zekere continuïteit, ongeacht
de verschillende motieven, voorkeuren of morele kwaliteiten van de elkaar opvolgende regeringsleiders.
Met betrekking tot morele principes maken de realisten
ook een onderscheid tussen de staat en het individu.
Zowel de staat als het individu beoordelen politieke handelingen aan de hand van universele, morele principes.

Om een moreel principe te verdedigen heeft het
individu het morele recht zichzelf op te offeren.
De staat heeft daartegen dit recht niet: zij bezit
het principe van de nationale overleving.
Om een moreel principe te verdedigen heeft het individu
het morele recht zichzelf op te offeren. De staat heeft
daartegen dit recht niet: zij bezit het principe van de
nationale overleving. Wel heeft de staat het recht om
haar morele afkeuring te laten blijken door politieke
acties tegen de schender(s) van een moreel principe uit
te voeren.
Een ander principe van het Realisme veronderstelt dat
de morele aspiraties van een bepaald land niet vereenzelvigd mogen worden met algemeen morele wetten of
doelen. Het begrip “eigenbelang” – gedefinieerd in de
machtsrelaties - voorkomt dat staten zullen streven naar
vernietiging van landen of beschavingen. Staten beoordelen elkaars politiek namelijk aan de hand van het
eigenbelang. Als zij dit doen, kunnen ze een buitenlands
beleid voeren, dat de belangen van andere staten respecteert én het eigenbelang bevordert.
Een veronderstelling hierbij is dat het sleutelbegrip
“eigenbelang” universele kracht heeft. Dit impliceert niet
dat de betekenis hiervan voor altijd is vastgelegd. De
invulling van het begrip is afhankelijk van de periode
van de geschiedenis of afhankelijk van de politieke en
culturele context, waarin het begrip wordt geformuleerd.
Ook de inhoud van het begrip “macht” en de manier
waarop het begrip wordt gebruikt, is afhankelijk van de
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Macht wordt door de realisten gemeten in termen
van onder meer geografische ligging, zelfvoorziening, aantal inwoners, industriële capaciteit en in
het bijzonder het militaire vermogen. Daarnaast
spelen ook elementen als de kwaliteit van het buitenlands beleid een belangrijke rol.
politieke en culturele omgeving. Macht wordt door de
realisten gemeten in termen van onder meer geografische ligging, zelfvoorziening, aantal inwoners, industriële capaciteit en in het bijzonder het militaire vermogen.
Daarnaast spelen ook elementen als de kwaliteit van het
buitenlands beleid een belangrijke rol. Kleine landen
kunnen de afwezigheid van sommige pijlers (bijv.
betrekkelijk gering aantal soldaten) compenseren door
de aanwezigheid van kwalitatieve componenten, zoals
de nationale moraal, het nationale karakter of de kwaliteiten van politieke en militaire leiders. De nationale
moraal is de mate van vastberadenheid, waarmee de
publieke opinie in een land het buitenlands beleid van
haar regering steunt.
Ter verduidelijking enkele wat minder bekende maar
niet onbelangrijke voorbeelden: het actieve optreden
van de Belgische koningen Leopold I en Leopold II in de
Belgische buitenlandse politiek gaf een klein land als
België meer invloed in de internationale politiek dan dat
men op basis van bijv. het aantal inwoners of militaire
capaciteit zou verwachten. Een ander bekend voorbeeld
van België is de invloed van Henry Spaak, de minister
van Buitenlandse Zaken in de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Hij zette zijn stempel op de totstandkoming van
de EEG. Ook de macht van de staat Israël in het MiddenOosten moet hier vermeld worden. Denk aan de grote
invloed van de premiers als Golda Meïr en Menahem
Begin.

Een andere valkuil is het benadrukken van de militaire
kracht in de vorm van militarisme. De macht wordt bijna
uitsluitend gemeten aan de militaire sterkte: het grootste leger, de grootste marine, de luchtmacht met het
meeste aantal vliegtuigen in de wereld worden dan de
grootste symbolen van nationale macht. In de Verenigde
Staten bestaat een tendens om de technologische aspecten van de militaire voorbereidingen (snelheid en bereik
van wapensystemen) te over-accentueren. De recente
Amerikaanse invasie van Irak onderstreepte dit beeld
nog eens. Toch is met militaire veroveringen de macht
nog niet gevestigd. De vergeefse pogingen van de stadstaat Sparta in de Griekse oudheid en – wat minder ver
terug in de wereldgeschiedenis - het militarisme onder
keizer Napoleon, Duitsland en Japan geven aan dat
alleen de aanwezigheid van militair vermogen te weinig
draagvlak creëert om een machtsbasis te handhaven.

Beperken van macht
Sinds de vorming van het moderne statenstelsel in de
15e eeuw heeft geen enkel land voor lange tijd zijn wil
kunnen opleggen aan de rest van de wereld. Dat gold
voor Spanje en Portugal, voor Engeland en dat gold ook
voor de macht van de Sovjet-Unie.
De macht van staten kent namelijk haar beperkingen.
Een belangrijke inperking is de machtsbalans (‘balance
of power’). In het Europese statensysteem is deze beperking eeuwenlang toegepast: regeringen sluiten met
andere staten allianties om een bepaald machtsevenwicht te creëren.

Meten van macht
De mate van macht wordt gemeten in een samenspel
van de aanwezigheid van de verschillende bovengenoemde pijlers. Men moet waken voor het teveel benadrukken van één van deze pijlers. Ik denk bijvoorbeeld
aan geopolitici zoals Sir Halford Mackinder. In zijn boek
“Democratic Ideals and Reality” benadrukte hij in 1919
dat ruimte een essentiële voorwaarde voor macht is. In
de wereldgeschiedenis bespeurde hij dat mensen steeds
grondgebied probeerden te veroveren. Voor Mackinder
had vooral de ruimte in het Euro-aziatische “Heartland”
een bijzondere betekenis. Het Heartland strekte zich dan
uit van de Russische rivier de Wolga tot de Yangtze in
China en van de Himalaya tot de Noordelijke IJszee.
Mackinder vond zijn aanhangers ook onder de Duitsers.
Zo maakte generaal Haushofer onder het Nazi-regime de
“Lebensraum”-gedachte een ideologisch onderdeel van
het nazisme met alle gevolgen van dien.
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Aan de ‘balance of power’ kleven nadelen. Zo is het
afhankelijk van het aantal spelers. In Europa zien we in
de loop der eeuwen het aantal actoren verminderen: na
de Dertigjarige oorlog (1618-1648) was het aantal staatjes
in het Duitse rijk van 900 tot circa 350 verminderd. Toen
de Duitse confederatie in 1815 werd opgericht, werd dit
aantal slechts 36. Verder leidde de unificatie van Italië in
1859 tot de opheffing van zeven staten. De stichting van
de Duitse eenheidsstaat in 1870 hief 24 staten op. Met
deze vermindering van het aantal spelers werd geleidelijk de structuur van het internationale systeem veranderd. Van een multipolair systeem (met vele staten) ontstond tot eind van de jaren 80 van vorige eeuw een bipolair systeem: de Verenigde Staten met haar geallieerden
vs. de Sovjet-Unie met haar bondgenoten.
Met deze transformatie verdween ook het verschijnsel
van “the holder of the balance”; dat was de staat die een
wippositie innam. Bekende voorbeelden waren: Venetië
in de 16e eeuw en Groot-Brittannië sinds koning Hendrik
VIII (1491–1547). Engeland koos voor deze grondslag,
omdat zoals Sir Winston Churchill het in 1936 zei:
“Vierhonderd jaren buitenlands beleid van Engeland
gericht was tegen de sterkste, meest agressieve macht of
Alliantie op het Europese Continent en met name om te
voorkomen dat de Lage Landen (België en Nederland)
zouden vallen in handen van zo’n macht”.
Een tweede inperking van de macht van staten is het
volkenrecht. Vele realisten menen dat het internationale
recht geen metafysische oorsprong heeft, maar bestaat
uit een aantal regels tussen staten waar zij een gemeenschappelijk eigenbelang bij hebben. Tot deze positivisten
behoren gezaghebbende juristen als de Nederlander
Cornelius van Bynkershoek (1673-1743). Te denken valt
hierbij aan: het Zeerechtverdrag en het recht op immuniteit van buitenlandse diplomaten.
Een andere Nederlander Hugo de Groot (1583-1645) en de
Spaanse volkenrechtgeleerden Vitoria (1480-1546) en
Suárez (1548-1617) behoorden tot de aanhangers van het
natuurrecht. Zij zagen het volkenrecht als een afgeleide
van het metafysisch denken. Daarnaast is de importantie van het internationale recht de vorige eeuw toegenomen door de groeiende aandacht voor mensenrechten,
hetgeen resulteerde in declaraties en internationale verdragen.1
Het internationale recht werkt optimaal als het een bindende werking voor alle staten heeft. Het belangrijkste
middel hiertoe is het sluiten van internationale verdragen. Het Verdragenrecht is gecodificeerd in het Verdrag
van Wenen van 1969. Hierin staat dat Verdragen alleen
bindend zijn voor de ondertekenaars (artikel 11). De
ondertekenaars kunnen ook een voorbehoud maken ten
aanzien van sommige bepalingen van het gesigneerde
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Verdrag (artikel 2). Een en ander geeft aan dat staten
soeverein zijn in het al of niet toetreden tot een internationaal verdrag.
Zoals gezegd werkt het internationaal recht optimaal als
het bindend en afdwingbaar voor alle staten is. Erkend
moet worden dat niet het geval is. Zo hebben landen als
Pakistan en India het Non-proliferatieverdrag tegen
kernwapens nog steeds niet ondertekend. Anderzijds
zien we in Europa dat staten door toetreding tot organisaties als de Raad van Europa en de Europese Unie hun
nationale rechtsstelsel en rechtsopvattingen bindend
willen laten toetsen aan internationale rechtsprincipes.
De afdwingbaarheid van verdragen lijdt in de praktijk
tot problemen. De bekende Zwitserse volkenrechtgeleerde Emmerich de Vattel vond belangrijk dat er ook garanties werden afgegeven voor de naleving van Verdragen.2
Dat is in de 19e en 20e eeuw op verschillende manieren
gebeurd. In de eerste plaats door groepen landen. Zo
garandeerden in 1831 en 1939 Groot-Brittannie, Frankrijk
Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Rusland de neutraliteit
van België.
Een andere vorm van afdwingbaarheid is dat van collectieve veiligheid . De “Heilige Alliantie” van Engeland,
Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Rusland is een variant
op deze vorm. In het Verdrag van Chaumont (maart 1814)
besloten de landen tot wederzijdse militaire bijstand
indien één van hen opnieuw door Frankrijk zou worden
aangevallen. De Volkenbond is een tweede voorbeeld van
collectieve veiligheid, die helaas niet effectief is gebleken. Beter gaat het tot nu toe met de Verenigde Naties,
met name de Veiligheidsraad.

Waar zit de macht, nu en straks?
Waar ligt nu het zwaartepunt van de machtsverhoudingen? Met de politieke realisten ben ik het eens dat de
staat de belangrijkste actor is en zal blijven3, hoewel
vooral in Europa de macht is ingeperkt. Dan denk ik aan
de rechtsbevoegdheid van de EU-lidstaten. Maar zoals
aangegeven bestaat macht uit verschillenden componenten. Economisch zullen de EU en internationale
bedrijven hoog scoren, maar ten aanzien van de factor
defensie scoren ze weer laag. Dit laatste geldt ook voor
de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Zo bestaat er
nog steeds geen permanente, snel inzetbare VN-brigade
(”rapid reaction force”), waarvan de vroegere minister
van Buitenlandse Zaken Hans Van Mierlo een groot voorstander was. Het zijn soevereine staten, die het groene
licht geven voor het sturen van hun soldaten naar VNoperaties.
Als men nu de factoren waaruit macht bestaat tussen
staten met elkaar vergelijkt dan springen de Verenigde
Staten er uit. Men spreekt op dit moment wel van een
Pax Americana. Toch zal deze overheersing tijdelijk zijn.
Het zwaartepunt van de machtsverhoudingen zal over
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een aantal jaren meer van het Westen naar het Oosten
opschuiven. China, India en Japan zijn de actoren die
geleidelijk machtiger worden. Vooral China. De Chinese
economie groeit jaarlijks met 9%. Deze groei heeft weer
zijn positieve uitwerking op de Japanse economie. Naar
verwachting zal de Chinese economie in 2010 aanzienlijk
groter zijn dat de Duitse economie. In 2020 zou ze zelfs
de Japanse economie kunnen overtroeven. Ook de
Indiase economie groeit circa 8% per jaar.4 Uit deze eco-

Het zwaartepunt van de machtsverhoudingen zal
over een aantal jaren meer van het Westen naar het
Oosten opschuiven. China, India en Japan zijn de
actoren die geleidelijk machtiger worden.

nomische groei kunnen de defensie-uitgaven worden
betaald. China en India hebben elk nog een conflict
(China met Taiwan en India met Pakistan over Kasjmir)
en onderling hebben zij nog geen definitieve landsgrens
vastgesteld. Verder zijn beide landen kernmachten.
De vraag doet zich hier voor in hoeverre de macht van
deze Aziatische staten zich door het internationale recht
laat inbinden. Hoewel China en India mensenrechtenverdragen (Bupo-verdrag, Verdrag ter bescherming de rechten van het kind) hebben ondertekend, blijkt uit de praktijk dat ze zich daar niet aan houden. Vrijheid van godsdienst is in China nog niet aanwezig, terwijl in India (en
China) kinderarbeid nog welig tiert. Verder heeft India
sommige verdragen niet ondertekend, zoals het Nonproliferatieverdrag inzake kernwapens (NPV).
In Azië zou een zelfde structuur als het Europese het statenstelsel kunnen ontstaan: allianties die een machtsevenwicht creëren tussen deze Aziatische staten.
Interessant is dat ‘the holder van the balance’ in dit
Heartland wel eens de Verenigde Staten kunnen worden.
Dit land heeft zich inmiddels toegaan verschaft tot het
Heartland door middel van militaire bases in Kirgizië,
Afghanistan en andere GOS-staten. Door deze mogelijkheid ten aanzien van China kunnen de Amerikanen ook
een containment-politiek voeren.
Kortom, de nationale staat is en blijft de belangrijkste
actor, vooral omdat zij machtsmiddelen hebben die
internationale organisaties en multinationals niet hebben. De staat heeft het vermogen de samenleving te
ordenen en te besturen. De rol van de nationale staat is
wel aan het veranderen, maar zal niet verdwijnen.

die vanuit een christelijke visie kunnen worden gebruikt.
Ik denk aan het uitgangspunt dat de mens zondig is en
macht zoekt. Ook het zoeken naar mechanismen om het
streven naar macht in te perken verdient waardering.
Toch kunnen we ons niet blindstaren op machtsverhoudingen tussen staten. Macht is geen doel op zich.
De internationale ordening bestaat niet in onderlinge
machtsverhoudingen of vervlechtingen maar in de
gemeenschappelijke eerbiediging van het recht. Ik ben
het ook niet eens met de opvatting van realisten die
menen dat het internationale recht geen metafysische
oorsprong heeft. Vanuit de Bijbel weten we dat in deze
gebroken wereld er Één is die regeert, namelijk de
Koning der Koningen. Het gaat in de bijbelse visie bovendien niet om macht, maar om recht en gerechtigheid.
Wat betekent dat concreet? Kort gezegd: macht en recht
houden elkaar in de (westerse) natiestaten in evenwicht
(‘trias politica’).
In andere delen van de wereld zien we onbalans: macht
heerst over het recht. Dat gebeurt in ‘failing states’ en/of
in staten waar een politieke partij of persoon lange tijd
de dienst uitmaakt. Het is gemakkelijker gezegd dan
gedaan, maar het lijkt me goed dat beleidsmatig hoog
ingezet wordt op structurele hulp aan de ‘failing states’.
Bovendien is het gewenst de controlemechanismen van
het Bupoverdrag (het verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten) worden versterkt. Europa kent via de
Raad van Europa het Europese Hof van Justitie, de OVSE
kent een dergelijk Hof helaas niet. Het zou wenselijk zijn
dat de OVSE zo’n hof krijgt. Er zijn echter nog meer regionale organisaties in met name Azië: zoals de ASEAN (de
Associatie van Zuidoost-Aziatische landen die wordt
gevormd door de landen Brunei, Indonesië, Maleisië, de
Filippijnen, Singapore, Thailand, Vietnam, Laos en Birma)
en de SAARC (South Asian Association for Regional
Cooperation) bestaande uit India, Pakistan, Bangladesh,
Sri Lanka, Nepal, Boetan, Malediven). Een onafhankelijk
hof zou ook in deze regio’s het recht en gerechtigheid en
het inkaderen van macht aanmerkelijk kunnen bevorderen.

1

Bijv. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), VN-verdragen
inzake burgerlijke en politieke rechten en inzake economische, sociale en culturele rechten (1966). Men kan ook denken aan de Geneefse Verdragen inzake het
Oorlogsrecht (1950) en Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide (1951).

2

Zie Emmerich de Vattel, The Law of Nations, Washington: Canergie Institution
(1916).

3

Robert Kaplan is in zijn boek “The Ends of the Earth” minder positief. Schaarste,
misdaad, overbevolking, epidemieën en een terugkeer naar stammencultuur

Beoordeling politiek-realisme
Zoals gezegd heb ik het politiek-realisme als analystisch
toetsingskader gebruikt. Dat betekent niet dat ik met
deze stroming instem. Zeker: er zitten goede elementen

leiden volgens hem in veel Derde-Wereldlanden, samen met de krachten van
globalisering, tot uitholling van de overheidsmacht en het sociale cohesie in
deze landen.
4

A global power shift in the making, is the United States ready? Door James F.
Hoge, Jr. in Foreign Affairs juli/augustus 2004
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Wie is er bang voor de mediator?
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden

Geschillen tussen burger en overheid
kunnen tot jarenlang juridisch
getouwtrek leiden. Het gaat dan om
slopende kwesties waarbij de standpunten verharden en de verhouding
tussen burger en overheid verslechtert. Dat is iets wat de ChristenUnie
nu juist wil vermijden. Bij conflicten
tussen de lokale overheid en burgers
kan er ook gekozen worden voor de
figuur van mediator. Slechts weinig
provincies en gemeenten hebben
echter beleid ontwikkeld op dit
gebied. Is men bang voor de mediator?
Het aantal klachten over het optreden van gemeenten zijn de laatste
vijf jaren explosief toegenomen. Een
rechterlijke uitspraak bij al deze
geschillen duurt lang, is kostbaar en
leidt lang niet altijd tot een voor
beide partijen bevredigende uitkomst. Vaak ligt dat aan het feit dat
het geschil in juridische termen
wordt vertaald en beoordeeld. De
achterliggende belangen en de daarmee verbonden emotionele lading
zijn echter vaak de bron van het conflict.
Vooral in kwesties met onderhandelingsruimte, of waarin een communicatiestoring of een als onheus ervaren bejegening de belangrijkste oorzaak van het geschil is, is het daarom
te overwegen een mediator aan te
stellen.1
Mediation in bestuursgeschillen kan
tot snelle en effectieve geschiloplossing leiden. Het is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door
een onafhankelijk derde: de mediator.
Deze persoon zet de partijen bij
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elkaar, tracht de verstoorde communicatie weer op gang te brengen en
ruimte te maken voor de niet-juridische aspecten van een conflict.
Daarna zal hij proberen onderhandelingen mogelijk te maken om tot een
creatieve oplossing van het conflict
te komen. Een groot voordeel van een
geslaagd mediationproces is dat er
een win-win situatie ontstaat: de
relatie tussen burger en overheid
blijft voortbestaan. Mediation voor
het openbaar bestuur kan plaatsvinden bij geschillen tussen bestuurorganen onderling, of tussen bestuur
en maatschappelijke omgeving, zoals
burger, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een mediation eindigt in een vaststellingsovereenkomst, die ondertekent wordt door
beide partijen. Daaraan kan ook verbindende kracht worden toegekend
door opname in een proces verbaal,
een vonnis of een beschikking.
Waarom wordt er, ondanks deze
voordelen, in de praktijk zo weinig
gebruik gemaakt van mediaton?
Uit onderzoek2 blijkt dat gemeenten
te onbekend zijn met het fenomeen
en dat ze het niet zien als een mogelijkheid om conflicten in het openbaar bestuur op te lossen. Er zijn zelfs
gemeenten waar van een heldere
verantwoordelijkheidsscheiding bij
klachtenafhandeling geen sprake is.
In zo’n geval is de voorzitter van de
commissie bezwaar en beroep bijvoorbeeld tevens staffunctionaris
klachtenafhandeling. Ook blijken
gemeenten er niet van op de hoogte
dat het uurtarief van een mediator
doorgaans een stuk lager ligt dan dat
van een advocaat. Bovendien heeft

een mediator veel minder uren nodig
om tot een oplossing van een conflict
te komen.
Toch zijn er ook situaties waarin
mediation geen goede keuze is. Soms
is een conflict zodanig geëscaleerd
dat de betrokkenen het gesprek met
elkaar niet meer aanwillen.
Bovendien komt het voor dat er tussen de partijen uitsluitend een juridische vraag speelt die om een rechterlijke beslissing vraagt, en waarover
een openbare uitspraak gewenst is.
Een gang naar de rechter is dan
onvermijdelijk. De provincie
Overijssel heeft een procesbeschrijving ontwikkelt aan de hand waarvan men beoordeelt of een bezwaarschrift geschikt is voor mediation. Dit
heeft er inmiddels toe geleid dat één
op de drie bezwaarschriften wordt
ingetrokken!
De ChristenUnie vindt het belangrijk
dat geschillen in het openbaar
bestuur op een snelle en kosteneffectieve wijze worden opgelost.
Daarnaast hecht zij veel belang aan
een goede relatie tussen overheid en
burger. Aan bestuurders daarom de
taak om de mogelijkheid van mediation op de politieke agenda te
zetten.3

1

Het Nederlands Mediation Instituut is een onafhankelijk organisatie op dit gebied (nmi-mediation.nl)

2

Van der Tuin Consultancy

3

Zie ook publicatie VNG: Conflictbeheersing in het
openbaar bestuur, alternatieve geschillenbeslechting (2003).

Accent
Accent is de column door een leidinggevende
van een maatschappelijke organisatie

Meer hoop zonder dope
Door Theo van der Sluijs, directeur Stichting Voorkom!

Het is als de dag van gisteren en toch is het ongeveer twintig jaar geleden … Ik loop
door de gangen van een middelbare school en geboeid blijf ik stil staan voor een groot
publicatiebord dat vol hangt met een rijke schakering aan posters. Ik heb zojuist met
een aantal klassen gesproken over de gevaren van drugsverslaving.
Als een openbaring flitst het door mij heen: “deze publicatieborden zullen een waardevolle plek worden, waar posters kunnen hangen met een preventieve boodschap om
nog meer leerlingen aan het denken te zetten”.
Twee jaar later is de oprichting van de Stichting Voorkom!
een feit. Een droom is uitgekomen. Momenteel worden er
jaarlijks meer dan tweeduizend preventielessen verzorgd
op basis- en op middelbare scholen. Sinds de oprichting van
‘Voorkom!’ zijn er meer dan twee miljoen posters verspreid
door Nederland. Er zijn bijna geen scholen meer, waar nog
nooit een poster van ons heeft gehangen. Gigantisch zijn de
talrijke reacties die hierop bij ons binnenkomen.

Verdriet
Een poster kan slechts een kleine aanzet zijn voor jongeren
om ergens over na te denken. Voorlichting geven aan een
klas vol tieners, gaat vele stappen verder. Niet zo lang geleden zat ik achter in een klaslokaal om de verrichtingen van
twee nieuwe preventiewerkers te beoordelen. Op dat
moment werden de mogelijke oorzaken besproken, waarom jongeren drugs gaan gebruiken. Onze preventiewerker
stelde een vraag aan de klas die mij zelf versteld deed
staan. Hij vroeg: “Wie van jullie heeft dit afgelopen jaar verdriet gekend”. Eerst dacht ik dat deze macho jongens en
meisjes daar vast en zeker niet op zouden reageren, maar
er hing zo’n vertrouwelijke sfeer in die klas dat er bijzonder
serieus geantwoord werd. Ruim tweederde van de leerlingen staken hun hand omhoog om aan te geven dat zij
recentelijk verdriet hadden gehad. Ik kreeg een brok in m’n
keel.
“Omdat ik niet goed met mijn verdriet ben omgegaan,
maar dit wilde wegdrukken met zoveel mogelijk drugs, ben
ik verslaafd geraakt…..”, zei onze preventiewerker. Zo was hij
in staat verdere uitleg te geven over de valkuilen, waardoor
jongeren vluchten in drank of drugs. Toen ik na een aantal
uur die school verliet, was ik opnieuw diep onder de indruk
wat onze preventielessen los kunnen maken bij de leerlingen.

Boodschappers van hoop
Als mensen mij vragen waarin ons preventiewerk afwijkt
van andere methoden, dan ligt de meerwaarde bij ons bij

de ‘ervaringsdeskundigen’. Zij zijn het die de juiste balans
brengen tussen de theorie en de praktijk van verslaving. Zij
zijn het die door hun eerlijkheid grote openheid kunnen
creëren bij jongeren die normaliter zeer gesloten en afstandelijk zijn.
De harde cijfers leren ons dat in een klas van 25 leerlingen,
gemiddeld twee leerlingen zitten waarbij thuis alcoholproblemen dominant aanwezig zijn. Hoeveel jongens en meisjes zullen hun verslaafde vader en moeder min of meer
afgeschreven hebben en alle respect kwijt zijn? Juist voor
deze leerlingen zijn onze preventiewerkers boodschappers
van hoop geworden!
Luister tot slot naar enkele verslagen van onze
preventiewerkers:
• De docenten waren verbaasd dat de leerlingen muisstil
waren bij het horen van het ontwapenende verhaal van
Andries. Heel veel goede vragen!!
• Vandaag een hele open klas, veel herkenbare situaties
binnen de gezinnen.
• Een meisje vertelde dat ze haar vader nooit gekend
heeft, omdat hij alcoholist is. Hij heeft hen heel vroeg in
de steek gelaten. Ze vertelde de klas dat ze maar wat
graag een vader zou willen hebben. Ze miste haar vader.
• Diverse leerlingen vertelden over de scheidingen bij hun
thuis, met al het verdriet wat er voor hen mee gepaard
gaat.
• Een meisje van veertien vroeg na afloop van de les “Wat
kan ik doen om mijn moeder van de alcohol af te krijgen?” Als haar moeder dronken is vraagt ze haar dochter
om hulp. Het meisje is innerlijk totaal verscheurd.
• Tijdens de les verliet een meisje huilend de klas. Toen ze
terugkwam vroeg ze of ze ook iets in de klas mocht vertellen over haar verslaafde vader. Voort ’t eerst durfde zij
haar verhaal te vertellen!
• Een meisje vond het moeilijk om te blijven luisteren.
Enkele maanden geleden heeft ze een zelfmoord poging
gedaan omdat de situatie thuis zo pijnlijk is.
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E v e n Vo o r s t e l l e n

De nieuwe hoofdredacteur
Mijn naam is Jan Post. Jan Egmond Post om precies te
zijn. Want ik heb een geëmancipeerde moeder die mijn
voornaam Jan aanvulde met Egmond, de achternaam
van haar vader. Van Egmond is een veel voorkomende
naam in het Rijnsburg waar ik opgroeide. Met mijn
naamgeving werd een lastige kwestie geschapen: is
Egmond nou je voor- of achternaam? Het lijkt op een
tweede achternaam maar het is een tweede voornaam.
Maar dat terzijde. Ik ben de gelukkige echtgenoot van
Karla Post-Schuitemaker en vader van vier prachtige
dochters.
Afkomstig uit een sociaal bewogen (en geëmancipeerd)
tuindersnest ben ik alweer heel wat jaartjes lid van de
RPF/ChristenUnie. In Katwijk ben ik voorzitter van de
kiesvereniging geweest, raadslid/fractievoorzitter in de
Katwijkse raad en van maart 1998 tot maart 2004 wethouder.
Voor het wethouderschap was ik werkzaam op het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
als programmamanager Overheidsloket 2000. Het pro-

gramma dat de architectuur leverde van de digitale
overheid: hoe kan de overheid, met name de gemeente,
het internet gebruiken om beter met haar burgers te
communiceren?
Segment interactieve media is het bedrijf dat ik met een
aantal mede-enthousiastelingen oprichtte om die
gedachten handen en voeten te geven in de vorm van
internetapplicaties voor lokale overheden. Inmiddels
richt SIM (zoals we het bedrijf onlangs omdoopten) zich
ook op andere doelgroepen.
Mijn aanvankelijke opleiding is in de tuinbouw en daarin was ik ook een aantal jaren werkzaam, voordat ik
Bestuurskunde ging studeren aan de Rijksuniversiteit
van Leiden.
Naast mijn werkzaamheden ben ik in 1998 gepromoveerd op het onderzoek Gereformeerd zijn en blijven, een
wankel evenwicht?!

Visie voor DenkWijzer
Als redactie hopen we u als lezer van DenkWijzer een
aantal malen per jaar een denkrichting te geven (of juist
richtingloosheid om uw denken te prikkelen).
Meer dan voorheen willen we dat elk nummer een duidelijke probleemstelling kent. Bij deze roepen we ook u
als lezer op om ons die probleemstellingen aan te leveren. Wat zijn de maatschappelijke problemen die u verder doordacht zou willen zien? Op basis van deze probleemstellingen willen we deskundigen vragen hun visie
op zo’n stelling te formuleren en u een duwtje te geven
in uw denken. Niet meer dan dat, want een blad als
DenkWijzer is niet het medium om uitgewerkte visies te
formuleren. Wel willen we het debat binnen en buiten
de partij voeden.
Dat willen we ook doen door bij elk nummer een aantal
korte vragen aan een selectie leden van de ChristenUnie
voor te leggen. Geen wetenschappelijk verantwoorde
enquêtes maar een aantal korte vragen over maatschappelijk relevante problemen. De uitslagen van dit soort
peilingen proberen we voortaan elk nummer mee te
nemen in de meningsvorming. Zorgt u ervoor dat uw
email-adres bekend is bij de ChristenUnie?!
Het volgende nummer van DenkWijzer gaat over de sociaal-economische politieke koers van de ChristenUnie.
Zijn we te veel sociaal en te weinig economisch gericht?
Op www.wi.christenunie.nl kunt u een mini-enquête
invullen. Uitgebreidere reacties over dit thema via
denkwijzer@christenunie.nl zijn ook van harte welkom!
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AdRem

Afhankelijk en verantwoordelijk
Door Jan Post, hoofdredacteur

Als de wereld wat eenvoudiger was en de mensen zouden van goede wil en kunnen zijn was het blad
DenkWijzer niet nodig, was misschien heel de ChristenUnie niet nodig …
Maar beide voorwaarden voor een gelukkiger wereld zijn
niet vervuld. En dus doen wij ons best om de complexiteit
van onze wereld een structuur te geven die haar enigszins
hanteerbaar maakt. Proberen wij in elk geval hen die verantwoordelijkheid dragen te helpen.
Van een gelukkige wereld is echter nog een sprake. Want
die wereld is van een weerbarstige complexiteit en ‘goede
wil en kunnen’ zijn niet altijd aanwezig. Beide elementen
verdienen onze aandacht.
Nu is voor het laatste heel wat gemakkelijker aandacht te
vragen van het kiezerspubliek dan voor het eerste. Ook
haakt het thema ‘gebrek aan goede wil en kunnen’ veel
beter in op onze primitieve instincten als nieuwsgierigheid,
lust tot laster en genoegen in openbare terechtstellingen.
Bovendien is het zo dat de complexiteit van onze ingewikkelde samenleving slechts door enkelingen echt begrepen
kán worden. Namelijk door hen die niet alleen de capaciteit
hebben om de enorme complexiteit van onze mondiale
samenleving te begrijpen, maar die vooral ook de tijd (kunnen en willen) investeren in het grondig onderzoeken van
structuren waardoor wij geregeerd worden. De rest moet
het maar geloven, vertrouwen hebben dat het allemaal wel
goed komt.
Het gevaar, nee, de noodzaak om te simplificeren is levensgroot.
Gaat het slecht met Nederland, dan daalt ons vertrouwen
in Balkenende. En wordt de roep om een direct gekozen
premier die het liefst ook door het volk weggestuurd kan
worden, luider. De Tweede Kamer doet dat toch niet.
Gaat het slecht met de gemeente, dan moet het vertrouwen in de burgemeester kunnen worden opgezegd. En om
daar vrij in te zijn, maakt de raad zich los van het college,
stelt zij slechts kaders, controleert zij en stuurt zij weg. Ze
heeft zo de handen vrij om de primitieve oerinstincten van
het kiezerspubliek te bevredigen.
Partijen die teveel loyaal zijn aan de regerende vorsten op
welk territoriale niveau ook, en zich eerst concentreren op
de complexiteit worden door een vernuftig systeem van
‘negeren’ aangespoord hun partijtje wél mee te blazen. Een

dodelijke aanpak want zonder aandacht van de media
houdt geen politicus het vol.
Het is ook niet zo moeilijk om onze regenten het vuur aan
de schenen te leggen. Want waar gehakt wordt vallen nu
eenmaal spaanders. En spaanders branden makkelijk. Waar
eenmaal rook is, zal wel vuur zijn. Blijft het laatst nog uit,
dan helpt flink blazen nog wel eens.
Waar het mij om gaat is dat alle vernieuwingsdiscussies in
ons land veel te eenzijdig gericht zijn op het politiseren van
het bestuur. De indruk wordt gewekt dat met vernieuwingen als het dualisme of gekozen burgemeesters en premiers alle problemen uit de wereld zijn. Het zou helder
worden wie verantwoordelijkheid draagt en dus aangesproken kan worden als zaken anders lopen dan gedacht en
gewenst. Voorbijgegaan wordt aan het feit dat zaken
meestal iets ingewikkelder liggen dan de media ons doen
geloven.
De zo misleidende vernieuwingsdiscussies dragen weinig
bij aan het hanteerbaar maken van onze complexe samenleving. De verantwoordelijk bestuurder wordt op het matje
geroepen en soms zelfs naar huis gestuurd, het probleem
blijft echter bestaan en we kunnen op zoek naar een nieuw
slachtoffer …of naar de dieperliggende problematiek van de
complexiteit! En, hoe lastig die problematiek ook is, we kunnen handen en voeten proberen te geven aan onze samenleving waarvoor wij mensen een zware verantwoordelijkheid dragen.
Het gaat in dit nummer over macht. Waar is macht eigenlijk goed voor? En waar komt het vandaan? Wie heeft eigenlijk macht over ons? Vragen waar we in dit nummer dieper
op ingaan. Wie de verschillende artikelen leest zal ervaren
dat de complexiteit van de wereld waarin wij leven zo ontzettend groot is, dat het een Wonder is dat in elk geval
delen van deze wereld relatief lang in vrede en welvaart
leven. Dat het een even groot Wonder vergt om ook de
andere delen van deze wereld daarin te laten delen.
Behalve onze aandacht voor de complexiteit én voor de
individuele verantwoordelijkheid van onze bestuurders
vraagt dit besef om onze belijdenis dat wij in alle dingen
afhankelijk zijn van Hem die alle dingen regeert. Dat wij in
dat besef onze verantwoordelijkheid oppakken.
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BoekenWijzer

Politieke filosofie van de
christen-democratie
Door E. Schuurman, bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte in Wageningen
(tot voor kort ook in Delft en Eindhoven) en sinds 1983 Eerste Kamerlid, eerst voor de RPF
en later voor de ChristenUnie.

Discussie tussen politieke stromingen is een schaars goed. In onze tijd worden
de verschillen tussen politieke partijen vaak afgemeten aan verschillende
programmapunten. Niet onbelangrijk, maar toch ook weer veel te weinig.
Van een politieke partij mag een samenhangende visie op de grote politieke
problemen en vraagstukken worden verwacht.

H.E.S. Woldring
Politieke filosofie van de christen-democratie
Budel 2004, Uitgeverij Damon
286 p.
ISBN 90 5573 468 3
e 16,90

Wat is de staat, wat is de overheid, hoe is de relatie tussen staat en burgers en tussen de staat en verschillende
samenlevingsverbanden. Wat zijn de actuele problemen
en hoe zijn die ontstaan. Welke adequate, verantwoorde
politieke oplossingen zijn mogelijk. Welke criteria moeten daarbij worden aangelegd, enz.. Al deze vragen verwijzen naar de achtergronden, naar de motieven, naar
een politieke overtuiging – soms ook wel ‘ideologie’
genoemd – van een politieke partij.
Het is de verdienste van Woldring dat hij in zijn boek
over de politieke filosofie van de christen-democratie
daaraan aandacht geeft. En hij hoopt daarmee de andere grote politieke stromingen uit te nodigen hetzelfde te
doen en tegelijk daarover met elkaar in discussie te
gaan. Op de laatste bladzijde van zijn boek vat hij kort
samen waar het hem om te doen is: “Indien de christendemocratie iets wil voorstellen, dan moeten haar intellectuele leiders een vooruitziende blik tonen”. En de laatste zin luidt: “De christen-democratie heeft geprofileerde, coherente en langetermijnvisies nodig, opdat zij de
politieke agenda in een democratisch Europa mede kan
bepalen.”
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Oude denkers
Voordat Woldring aan deze uitdaging toekomt, geeft hij
veel aandacht aan de geschiedenis van het christelijkdemocratisch gedachtegoed. Augustinus, Thomas van
Aquino, Erasmus, Luther, Calvijn , Althusius, Groen van
Prinsterer, Schaepman. Kuyper en De Savornin Lohman
passeren – naast anderen – in verschillende hoofdstukken de revue. Terecht. Wil je weten waar je naartoe wilt,
dan zul je moeten beginnen met te weten waar je vandaan komt. Tegelijk wordt vanuit de geschiedenis duidelijk hoeveel verwantschap er nog steeds is met ‘oude’
denkers, maar ook hoezeer de geschiedenis een worsteling weergeeft om te komen tot een juist inzicht, tot een
juiste politieke filosofie. Woldring bedoelt daarmee tegelijk ook een kritisch onderzoek naar het waarheidsgehalte van de huidige politieke overtuiging van het CDA. Op
de eerste bladzijde schrijft hij dat het hem gaat om “een
min of meer samenhangend geheel van ideeën en
opvattingen over mens, samenleving en staat, dat argumenten bevat voor een kritische beoordeling van de politieke overtuiging van het CDA en maatschappelijke en
politieke vraagstukken.”

Waardering
Ik begin met verschillende punten van waardering.
Allereerst – ik zei het al – zijn er ‘dingen die niet voorbijgaan’, maar nog steeds aandacht verdienen in de christelijke politiek. Dat betreft de opvattingen over rechtvaardigheid en de strijd tussen het rijk van God en het
aardse rijk (Augustinus). Dat betreft ook de blijvende
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vraag naar een ‘ordening van de werkelijkheid’ (Thomas
van Aquino, Dooyeweerd e.a.) en daarbinnen de
begrensdheid van de staatstaak. En natuurlijk niet te
vergeten de les die er zit in de scheiding tussen kerk en
staat. Verschillende ambtsdiensten moeten in verantwoordelijkheden gescheiden blijven. Maar tegelijk is het
geloof van de burger – of zijn religie – voor de politiek
van groot belang (Groen van Prinsterer). Verder: als een
rode draad loopt door het boek de terechte strijd om het
huidige staatsbestel: de genormeerde democratie.

Verlichting
Een oriënterend en leerzaam hoofdstuk (IV) gaat over de
Verlichting en alles wat daarvan aan invloed is uitgegaan op de politiek en politieke partijen, maar ook wordt
veel aandacht gegeven aan het verzet er tegen. Terecht
wordt veel aandacht gevraagd voor de bestrijder van de
Verlichtingsideeën, Edmund Burke, die juist in onze tijd
weer in de belangstelling is komen te staan. Zijn verzet
tegen abstracte Verlichtingsideeën en zijn opkomen voor
traditionele instituties, praktische wijsheid en aloude
deugden blijken ook in de huidige democratie – waarvan
Burke overigens geen hoge verwachtingen had – nog
De actualiteit van Groen lijkt mij ook nu nog te zijn om in de
christelijke politiek tegen de maatschappelijke ontbinding te
vechten.

velen (opnieuw) aan te spreken. En vanzelfsprekend kan
van een CDA-politicus worden verwacht dat de grote
bestrijder van de Verlichting: Groen van Prinsterer
binnen dit kader wordt besproken. Meer dan Burke,
waarmee hij het verzet tegen de geestelijke achtergrond
van de Verlichting deelt, had Groen oog voor de dynamiek van de geschiedenis en voor de daarmee verbonden maatschappelijke en politieke veranderingen.
Woldring is van mening dat de nadelige gevolgen van de
Verlichting bij hem meer aandacht krijgen dan de positieve. Ook zou hij te weinig de nieuwe maatschappelijke
verhoudingen door de opkomst van de Industriële revolutie en politieke revolutie(s) hebben onderkend. Ik denk
dat hij daarin ten dele gelijk heeft, maar dat hij tegelijk
de geestelijke dieptepeiling van Groen van Prinsterer te
weinig recht doet en aan de blijvende actualiteit daarvan in de huidige politieke constellatie te kort doet.
Meer dan Woldring zou ik – ook staande in de anti-revolutionaire traditie – in de lijn van Groen aandacht vragen voor de desastreuze invloed van de revolutionaire
geest in de (Nederlandse en Europese) maatschappij en
dit benadrukken zonder dit in mindering te willen brengen op de positieve waardering voor vele wetenschappelijke, technische, economische en politieke veranderingen. De actualiteit van Groen lijkt mij ook nu nog te zijn

om in de christelijke politiek tegen de maatschappelijke
ontbinding te vechten, maar tegelijk op te komen voor
een verrijking, ontsluiting of differentiëring van de
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in onze tijd gaan
die ontwikkelingen gepaard met tegenstrijdigheden, die
een geestelijk-religieuze achtergrond hebben. Ik kom
daar aan het eind op terug.

Subsidiariteit en soevereiniteit
Maar eerst nog iets over het ontstaan van de christendemocratie. Na beschrijving van de opkomst van de twee
christelijke stromingen in de politiek – de katholieke en
de reformatorische – en de daarbij behorende politieke
kenmerken of kernwoorden en beginselen, gaat het over
het samengaan van beide ‘vleugels’ in het huidige CDA.
Solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en gerechtigheid zijn kernwoorden die in
beide stromingen terug te vinden zijn. Wat betreft de
ordeningsprincipes zijn twee verschillende beginselen
van belang: het katholieke subsidiariteitsbeginsel en het
reformatorische beginsel van de soevereiniteit in eigen
kring, Als ik eerlijk ben, vind ik dat Woldring – hoewel hij
ook wel verschillen laat zien – de beide beginselen toch
teveel in elkaar schuift en slechts over accentverschillen
spreekt. Dat is begrijpelijk vanwege het samengaan van
de twee tradities in het huidige CDA, maar helder worden de beginselen niet onderscheiden. Ik denk dat
Dooyeweerd - in navolging van Kuyper - die helderheid
wel heeft geboden. Het subsidiariteitsbeginsel impliceert een organische visie op de verhouding van staat en
maatschappij, die in de politiek ook gemakkelijk – zo
blijkt ook uit de geschiedenis – tot corporatisme aanleiding geeft en bijvoorbeeld ook tot verzet van het voluit
aanvaarden van de democratie. Het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring is van meet af aan een beginsel
dat de staatstaak beperkt en begrenst. Ook blijkt uit de
geschiedenis en uit het heden de blijvende actualiteit
daarvan. Subsidiariteit wordt in de reformatorische traditie betrokken op de staatstaak en op de verschillende
geledingen daarbinnen, zoals bijvoorbeeld nu in de verhouding van gemeenten, provincies, Nederland en
Europa. De hiërarchische opbouw betreft dus niet de
hele maatschappij, maar alleen de staatkundige structuur. Ondertussen moet toegegeven worden dat het oorspronkelijke beginsel van subsidiariteit natuurlijk wel de
verantwoordelijkheid van lagere maatschappelijke verbanden en ook individuen benadrukt, maar in de subsidiariteit de politiek de mogelijkheden biedt zich met
zaken te bemoeien die haar niet toekomen. Het is in
feite immers een ordeningsbeginsel. Het subsidiariteitsbeginsel vormt te weinig waarborg tegen politieke
grensoverschrijdingen. Dat verschil is nog steeds actueel.
Bijvoorbeeld is het kernwoord ‘gespreide verantwoordelijkheid’ meer passend bij het subsidiariteitsbeginsel,
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Naarmate politieke machtsconcentratie toeneemt is het
noodzakelijk om te weten hoe die macht principieel en
fundamenteel begrensd kan worden. Het beginsel van de
soevereiniteit in eigen kring is daarbij onmisbaar.
dan bij het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring.
Binnen dat laatste beginsel wordt niet gesproken van
gespreide verantwoordelijkheid - want de staat deelt die
verantwoordelijkheden niet toe – maar van authentieke
verantwoordelijkheden. Het lijkt me in de toekomst voor
het CDA van belang om in de geest van kritische toetsing, die Woldring van het CDA-gedachtegoed voorstaat,
meer helderheid te bieden. Vooral in de Europese politiek
is dit van het grootste belang: wat mag Brussel wel en
wat niet, en wat moet Brussel in relatie tot de Europese
staten juist wel doen. Naarmate politieke machtsconcentratie toeneemt is het noodzakelijk om te weten hoe die
macht principieel en fundamenteel begrensd kan worden. Het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring is
daarbij onmisbaar. Het beperkte beginsel van de subsidiariteit binnen het staatsverband zorgt er dan bovendien
voor dat ‘lagere’ overheden meer kansen krijgen, dan nu
veelal het gevolg is. Zou de concentratie van teveel
macht in Brussel mogelijk komen vanwege de overschatting van subsidiariteit in het oude katholieke beginsel?

Christelijke politiek
Omdat deze recensie niet te lang mag worden wil ik me
in de resterende ruimte beperken tot twee zaken. Dat
zijn ook twee zaken waarin de worsteling in de christelijke politiek doorgaat en waarin ook de reden ligt van
afzonderlijk bestaan van een partij als de ChristenUnie
naast het CDA. Dat betreft de relatie Bijbel en christelijke
politiek én de betekenis van cultuurkritiek voor een uitdagende christelijke politiek.

Te weinig wordt daarin m.i. onderkend welke gevaren het
CDA als christelijke politieke partij bedreigen.
Zeggings- en overtuigingskracht losmaken van de Bron
bevordert aanpassing, ook al wordt dat dan onder het mom
van actualisering gebracht.
Kernwoorden
Op pagina 131 zegt Woldring terecht dat kernwoorden
van de christelijke politiek en politieke beginselen wel
een bijbelse oorsprong hebben, maar als theoretische
uitwerkingen en praktische toepassingen ervan niet met
het Evangelie gelijk te schakelen zijn. De vraag is vervolgens: wat betekent dit dan precies. Hier gaan de wegen
uiteen tussen bijvoorbeeld het CDA en de ChristenUnie.
Het program van uitgangspunten is een politiek antwoord op het Evangelie. Woldring spreekt wel van een
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voorlopig resultaat van de wisselwerking tussen inzichten in het Evangelie en analyses van politieke vraagstukken (13). Daaruit zou o.i .dan de conclusie getrokken moeten worden dat de bron van de politieke overtuiging –
Gods Openbaring – het beslissende is en niet de kernwoorden of beginselen, want die zijn afgeleid en voor
kritiek vatbaar. Ik denk dat ook veel CDA-ers zich daarin
herkennen. Maar in feite treden die kernwoorden en
beginselen als verzelfstandiging van de politieke overtuiging op. Het is als met een boeket bloemen: ze zijn
prachtig, maar wel van de wortel losgemaakt en
gedoemd aan groei- en bloeikracht te verliezen. Enerzijds
erkent Woldring dit, maar anderzijds pleit hij voor het
belang van de politieke overtuiging boven de waardering van de Bron. Daarom ook staat het CDA open voor
mensen van andere dan de christelijke levensovertuiging. Een standpunt dat ook Woldring verdedigt. En dat
met het oog op de versterking van de draagkracht van de
politieke overtuiging (17). Te weinig wordt daarin m.i.
onderkend welke gevaren het CDA als christelijke politieke partij bedreigen. Zeggings- en overtuigingskracht losmaken van de Bron bevordert aanpassing, ook al wordt
dat dan onder het mom van actualisering gebracht.
Compromissen
Daarmee ben ik toegekomen aan het laatste punt:
Woldring bedoelt een kritische reflectie op de politieke
overtuiging van het CDA. Maar als die toetsing zich
(teveel) losmaakt van de Bron, dreigt het gevaar dat de
selectie van kernwoorden het eindpunt vormt, in plaats
van de mogelijkheid open te houden dat bij de gemaakte keuze van nu, straks zal blijken dat er meer te zeggen
valt. Waarom zijn er maar vier kernwoorden en niet
meer? De Bijbel als Bron herinnert ons eraan dat blijvende navolging en toetsing noodzakelijk is. Die radicaliteit
mag m.i. de christelijke politiek niet ontberen. Anders
worden te gemakkelijk grenzen in politieke compromissen overschreden en wordt bovendien niet op tijd ingegaan op actuele politieke vraagstukken en problemen.
We zagen van het eerste o.a. voorbeelden bij de politieke
aanpassing bij bestaande abortuspraktijken en van het
opgaan van het CDA in de vaak kleurloze of innerlijk
tegenstrijdige EVP binnen Europa. En wat het compromis
betreft, daarover zegt Woldring waardevolle en praktisch
te waarderen dingen. Maar hij blijft uit de buurt van
duidelijke grenzen. Hij noemt dan slechts het persoonlijke geweten. Maar laat ik bij het aangeven van dringende situaties nu eens niet verwijzen naar het abortuscompromis van het CDA-verleden. Erkent Woldring dat
een compromis met een racistische, anti-joodse of antichristelijke politiek, zoals in het verleden met het nationaal-socialisme het geval was, van meet af aan afgewezen moet worden of vallen ook hier wel compromissen
te sluiten?
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Kritiekloos
In een groot gedeelte van het boek (p. 133-239) gaat
Woldring in op de politieke filosofie van het CDA. Daarin
staat veel waardevols. Maar cultuurkritiek en het aanwijzen van nieuwe uitdagingen ontbreken bijna volledig. M.i. heeft dat opnieuw te maken met het te weinig
benadrukken van Gods Openbaring voor de christelijke
politiek. Die Openbaring gaat ook steeds weer over de
menselijke samenleving in relatie tot God. Verbreking
van die verbinding, zo zegt het profetische Woord, geeft
grote sociale, ecologische en andere culturele problemen. Dat oude profetische Woord blijft opmerkelijk actueel. Alhoewel Woldring spreekt van het aanvaarden van
uitdagingen en van kritische toetsing van het bestaande
CDA-program, blijkt hij toch het bestaande voortdurend
te bevestigen. Van het aanvaarden van nieuwe uitdagingen en het schetsten van nieuwe wegen blijkt niet
zoveel.

En tot slot: de veel geprezen grondrechten vragen vanwege de te constateren verabsoluteringen meer aandacht van de politiek door politieke antwoorden te vinden vanuit het huidige waarden- en normen-debat.
Bijvoorbeeld door te pleiten voor de grondwettelijke vast
te leggen burgerplichten. Dit idee is opgekomen in de
christen-democratische hoek, maar wordt daar niet
opgepakt. Ik denk omdat het ontbreekt aan voldoende
inspiratie en moed. Van die inspiratie en moed kunnen
we niet gauw genoeg hebben. Overigens zou ik die ook
graag meer toewensen aan de ChristenUnie.
Woldring heeft met zijn boek de politieke discussie
geopend. Die is waardevol en hoogst noodzakelijk.
Deze recensie wilde de handschoen oppakken en
daarom aan kritische toetsing een bijdrage leveren.

Cultuurkritiek en het aanwijzen van nieuwe
uitdagingen ontbreken bijna volledig.

Om voorbeelden te noemen: inderdaad hebben we op
grond van lessen uit het verleden geleerd te spreken over
de staat als de sociale rechtstaat. De menselijke samenleving in haar activiteiten grijpt zo diep in op de sociale
structuren dat de bescherming daarvan voortdurende
aandacht behoeft. Vandaar dat we spreken van ‘sociale
rechtstaat’. Maar diezelfde menselijke activiteiten grijpen door moderne technologie en economie ook blijvend
in op de ecologie. Daarom moet o.i. in onze tijd consequent van de ‘ecologisch-sociale rechtstaat’ worden
gesproken. De blijvende Bijbelse roep om recht en
gerechtigheid te beoefenen, in het bijzonder voor de
achtergestelden, de eenzamen en de ontrechten vraagt
politieke vernieuwing in internationaal verband en met
name in de ontwikkelingspolitiek. Wereldwijde bedreiging van Gods schepping is niet minder ernstig en
vraagt om politieke antwoorden.
Een ander actueel thema: de huidige ontwikkelingen
naar globalisme onder leiding van economische en
financiële machten en het verzet daartegen in het antiglobalisme vraagt van de christelijke politiek meer
inzicht in wat er gaande is op het wereldtoneel en eist
van de internationale politiek een meer ethische benadering. Een kritische bezinning op de motor van dit proces – een op hol geslagen technische-economische ontwikkeling – verdient daarbij veel meer kritische aandacht dan in het boek gebeurt.
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De ontmaskering
van ‘zakelijke’ politiek
Onvermijdelijke ideologische veren en bijbels geïnspireerde politiek
Door Gert-Jan Segers, politicoloog, voorheen werkzaam bij de RPF-fractie en EO Radio 1, nu
uitgezonden door de GZB en coördinator van een studie- en toerustingscentrum in Caïro

In het september-nummer van CV Koers stond een tobberig artikel over
de ChristenUnie. Het zette keurig alle ellende van de afgelopen jaren
op een rijtje, registreerde onvrede binnen de partij en analyseerde het
functioneren van de partij en hoe dat beter moet. Maar hoe belangrijke politieke stijl en intern debat ook zijn, het probleem voor de
ChristenUnie is fundamenteler en vooral gelegen in het feit dat
‘bijbelgetrouwe’ christenen geloof en politiek steeds minder met elkaar
verbinden. De privatisering van het geloof is het werkelijke probleem.

Crisis van christelijk Nederland
Een boek zoals David Koyzis dat heeft geschreven zou
christenen die denken dat geloof en politiek niks met elkaar
te maken hebben uit de droom kunnen helpen. Het probleem is alleen dat zij dit soort boeken niet lezen. Het komt
daarom aan op betrokken ChristenUnie-leden om Koyzis’
studie in woord en daad te vertalen, de ideologie achter
‘zakelijke politiek’ te ontmaskeren en te laten zien dat het
Evangelie ons ook bij politieke keuzes alles te zeggen heeft.
Want Koyzis (hoogleraar politieke wetenschappen aan
Redeemer University College in Ancaster, Canada) laat overtuigend zien dat politici die ‘slechts feiten’ onder ogen willen zien en aan een ‘pragmatische oplossing’ van problemen
willen werken, veel ideologischer zijn dan ze zelf willen geloven.
Voorzover je kunt spreken van een crisis in de ChristenUnie,
is het in ieder geval een crisis van heel christelijk Nederland.
Zoals de laatste verkiezingen lieten zien en door CV Koers
wordt onderstreept, worden politieke voor- en afkeuren eerder gebaseerd op een gevoel bij een partij dan op geloof.
Incidenten binnen de ChristenUnie kunnen dan reden zijn
om er niet op te stemmen. Terwijl een goed gevoel bij de SP
voor een blije evangelische jongere genoeg reden is om op
Marijnissen te stemmen, ook al wil die partij eigenlijk het
bijzonder onderwijs afschaffen. Geloof en stemgedrag zijn
soms werelden van verschil.
In deze grondige studie stelt Kyozis dat geloof en politiek
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David T. Koyzis
Political Visions & Illusions, a Survey & Christian
Critique of Contemporary Ideologies
281 p. InterVarsity Press
ISBN 0-8308-2726-9
Via www.bol.com e 17,41

juist onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, ook al zeggen
politici dat ze hun politieke veren hebben afgeschud. Maar
als de Val van de Muur het einde betekende van sommige
grote verhalen, dan was het volgens Koyzis ook het begin
van nieuwe politieke visies en ideologieën. Als je maar lang
genoeg doorvraagt, blijken alle politici en hun groeperingen
hun eigen claim te hebben met betrekking tot ‘het wezen
van mens en schepping’,‘de bron van het kwaad’ en ‘de weg
naar verlossing’. Ook Jan Marijnissen en Jozias van Aartsen
hebben hun eigen versie van de trits ‘schepping’,‘zondeval’
en ‘verlossing’. Met deze inzet roeit Kyozis tegen de stroom
in van zogenaamde pragmatische politici en van naïeve
christenen die slechts oog hebben voor het imago en uitstraling van politici.
Een ideologie is voor Koyzis een verminkte versie van Gods
verhaal over mens en wereld. In zijn studie wil hij nagaan
wat er aan waarheid en wat er aan illusie te vinden is in
hedendaagse ideologieën. Koyzis ondervraagt een vijftal
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ideologieën: liberalisme, conservatisme, nationalisme,
democratie en socialisme.

Soevereiniteit van het individu
In zijn beoordeling van het liberalisme en zijn denkers ziet
Koyzis dat deze ideologie staat of valt met het fundamentele geloof in de soevereiniteit van het individu en de menselijke autonomie. Het is als een heilig dogma. Het hanteert
daarom dan ook een negatief vrijheidsbegrip waarbij de
overheid pas moet ingrijpen als de vrijheid van het ene individu ten koste gaat van die van het andere. Ook al ziet
Koyzis gemeenschappelijke grond als het gaat om de
waardering van vrijheid, het probleem met het liberalisme
is dat het op gespannen voet staat met het feit dat mensen
geschapen zijn voor een leven met elkaar. En het optimisme
dat mensen het meest gelukkig worden als ze het minst in
de weg worden gelegd is zowel naïef als onbijbels.
Boeiend is Koyzis beschrijving van de liberale onderneming
om elk absoluut geloof uit de publieke sfeer te jagen en te
privatiseren. Ze staan een ‘naked public square’ voor
(Richard J. Neuhaus). Maar natuurlijk is zo’n ‘naked public
square’ een illusie. Liberalen hebben misschien de publieke
sfeer van sommige religieuze claims gezuiverd, maar ze
hebben die ondertussen gevuld met hun eigen claims. Met
andere woorden, ze hebben alle religies en ideologieën
geprivatiseerd, behalve hun eigen. En het is pijnlijk om te
erkennen dat veel Nederlandse christenen zich hebben
laten intimideren en ook werkelijk zijn gaan geloven dat je
je met het christelijk geloof buiten de politieke orde plaatst.

Het Nationalisme is een van de ideologieën die het geestelijke
vacuüm van na de Val van de Muur hebben gevuld. Bij gebrek
aan beter worden land en volk vergoddelijkt en de buren
gedemoniseerd. Koyzis bekijkt ook de mildere versie van het
Nationalisme, het patriottisme. Voor een christen kan de
natie-staat, haar geschiedenis en cultuur nooit de norm en
inhoud van zijn politiek zijn. Daarvoor heeft de zonde te diep
ingegrepen.

Vox populi
Democratie is wel eens omschreven als het minst slechte
systeem en Koyzis stemt daar mee in. Maar er is een groot verschil tussen representatieve democratie en de directe democratie (‘u vraagt en wij draaien’). Het gaat mis zodra ‘vox populi’ de ‘vox dei’ wordt en democratie de panacee voor alle problemen. Ongelimiteerde democratie en de democratisering
van alle levenssferen is een vorm van afgoderij. Voor ideologische democraten kunnen de ziektes van de democratie alleen
maar genezen worden met nog meer democratie. In
Nederland leidt dit geloof momenteel tot radicale veranderingen van het kiesstelsel en de burgemeester, waarbij het
middel erger is dan de kwaal.
De ideologische beladenheid van de Nederlandse politiek
wordt ook duidelijk als je bedenkt dat juist terreinen als de
publieke omroepverenigingen en het bijzonder onderwijs
onder vuur liggen. Er is blijkbaar een seculiere, liberale agenda
die soms democratiseert en soms juist ontdemocratiseert, al
naar gelang het die agenda uitkomt. En steeds weer laten
christenen zich in het defensief drukken. Het wordt tijd om die
willekeur en ideologische agenda te ontmaskeren en er een
andere, christelijk geïnspireerde agenda tegenover te stellen.

Geschiedenis als norm
In het gesprek met conservatieven is er de wederzijdse herkenning in een niet-optimistisch mensbeeld. Conservatieven
zijn sceptisch over menselijke pogingen om de hemel op
aarde te vestigen en ze weten uit de geschiedenis dat dat
soort pogingen meestal in een hel eindigden. Christenen die
geloven in de erfzonde kunnen die scepsis wel meemaken.
En in de strijd tegen de vernieuwers die sinds de jaren zestig
Nederland geestelijk kaal gevreten hebben, staan bijbelgetrouwe christenen en conservatieven schouder aan schouder. Maar vroeger of later gaan de wegen toch fundamenteel uiteen. Conservatisme kan makkelijk traditionalisme
worden, het ‘dode geloof van de levenden’, terwijl het
christelijk geloof ‘het levende geloof van de doden’ is (vlg.
Jaroslav Pelikan). Er is in zichzelf niets christelijks aan het
conservatisme en het heeft in zichzelf niets te bieden als het
gaat om de normering van ons samenleven en de richting
van de politiek. De historie en de traditie kunnen ons veel
leren, maar kunnen voor christenen nooit de bron van onze
normen zijn. Christenen leven bij het levende woord van
God, dat soms haaks op ‘het bestaande’ staat, maar ze
weten ook dat ze leven in Gods schepping die steeds verder
ontwikkeld kan worden. Christenen die zich in de politiek
toch exclusief ‘conservatief’ noemen, doen zichzelf tekort.

Christelijke politiek
Tot slot komt Koyzis met een uitgebreide aanzet tot christelijke politiek. Naast de grote waardering die ik voor die inzet
heb, was het vooral heel veel herkenning. Iemand die een
beetje thuis is in de gereformeerde traditie van Groen van
Prinsterer, Kuyper en Dooyeweerd zal niets nieuws lezen.
Algemene genade, soevereiniteit in eigen kring, levenssferen,
aspecten, een overheid die haar plaats kent, het komt allemaal
langs. Ik kon hierbij een gevoel van lichte teleurstelling niet
onderdrukken. Koyzis komt nauwelijks verder dan onze gereformeerde voorvaders van de vorige eeuw en ik vraag me af of
we ons er zo van kunnen afmaken in deze eeuw. We zullen in
het licht van de liberale dominantie, de radicale democraten
en het geprivatiseerd christelijk geloof weer nieuwe woorden
moeten vinden om opnieuw duidelijk te maken dat politiek
altijd geïnspireerd wordt door (on)geloof. De waarde van dit
boek ligt er voor mij in dat dat ondubbelzinnig wordt aangetoond. En het opvallende is dat dit soort boeken aan de overzijde van de Atlantische Oceaan verschijnen en niet of nauwelijks in het land waaraan zij schatplichtig zijn. Daar moet een
wetenschappelijk instituut van een voluit christelijke partij
wat aan doen.
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Turkije, de moskee
naast of van de staat?
Door drs. A. H. Poelman

In het verkiezingsprogramma van de SGP/Christen Unie voor de verkiezingen die
De Europese Unie, Turkije en de islam
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR)
Rapport nr. 69
Uitgever: AUP (www.aup.nl)
176 p. Juni 2004
e 29,95
ISBN 90-5356-692-9

in juni 2004 zijn gehouden staat het klip en klaar: “Wat ons betreft maakt de
Europese Unie aan Turkije duidelijk dat het geen lid kan worden”. In een rondgang langs de verkiezingsmanifesten concludeerde NRC Handelsblad dat het nergens zo helder stond opgeschreven. Andere partijen zijn of blij dat de islam erbij
komt (paradoxaal genoeg vooral seculiere partijen zoals GroenLinks en D66) of
men stelt zich afwachtend en terughoudend op onder verwijzing naar het rapport van de Europese Commissie dat dit najaar nog moet komen.

Onder leiding van het Nederlands voorzitterschap zal de
Europese Unie zich voor 1 januari 2005 moeten uitspreken over de vraag of de toetredingsonderhandelingen
met Turkije kunnen worden gestart of niet. Voorlopig is
er naar goed Europees gebruik nog geen eenduidig antwoord op deze vraag te bespeuren. De Franse regering
kan maar niet enthousiast worden bij het vooruitzicht
partner te worden van een land dat naar haar gevoel
vierkant indruist tegen de Franse laïcistische grootste
gemene deler. De Nederlandse regering omzeilt de vraag
door naar de Kopenhagen criteria te verwijzen. Alsof die
een eenduidig antwoord zouden geven. De Duitse
christen-democraten hebben ook zo hun bedenkingen. De
Engelse regering slaat de discussie pragmatisch zwijgend
gade. Zo zal ieder land zijn vragen hebben.
De moeilijkste maar tegelijk minst uitgesproken vragen
bewegen zich op het religieuze vlak. Heel kort door de
bocht: Wat halen we met de islam in huis?
Strookt de islam met westerse waarden
zoals democratie, scheiding van kerk en
staat, onafhankelijke rechtspraak? Of is Turkije typisch
een voorbeeld van
een ‘verscheurd
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land’ (Samuel Huntington) dat zich de westerse kernwaarden eigenlijk nooit echt heeft toegeëigend en in de
botsing der beschavingen aan de verkeerde kant staat.
De WRR heeft in een ongevraagd advies de Turkse koe bij
de kernhorens gevat en zich hardop afgevraagd “of het
feit dat Turkije een land is met een bevolking die in meerderheid moslim is, een belemmering is voor de toetreding
van dat land tot de Europese Unie?” (p.19) Het gaat dus
niet om de rechtsstaat in Turkije, om de positie van vrouwen of om de mensenrechten situatie. Het WRR rapport
behandelt alleen de vraag of de moslimidentiteit van
Turkije toetreding al dan niet in de weg staat.
Het antwoord van de WRR is dat dit niet het geval is.
Gemeten aan de criteria die de Europese Unie voor
nieuwkomers heeft ontwikkeld kan er volgens mij eigenlijk ook geen ander antwoord worden gegeven. De criteria
van Kopenhagen reppen immers met geen woord over
godsdienst als ‘entscheidende’ factor. In feite bevatten de
criteria van Kopenhagen alleen enkele minimalistische
voorwaarden waaraan een kandidaat-lidstaat moet voldoen. In formele zin zou Turkije daar vrij gemakkelijk aan
kunnen voldoen.
Wat voor de WRR vooral zwaar telt is dat de Turkse
geschiedenis een geheel eigensoortige ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Turkije is nooit gekoloniseerd geweest.
Integendeel, de Turken zijn ooit opgerukt geweest tot aan
Wenen voordat zij daar door de legers van Karel V werden
verslagen. In het politieke geheugen van West Europa
staat het Osmaanse rijk eerder gebrandmerkt als een
bedreiging dan als een te koloniseren land. Het heeft de
Turken in ieder geval ervan weerhouden Europa te zien
als een uitbuitende koloniale mogendheid.
Verder heeft Turkije na het verdwijnen van de laatste sul-
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tan Abdulhamit II in 1908, en zeker vanaf de tijd dat
Mustafa Kemal Atatürk als eerste president van de Turkse
republiek de teugels in handen had (1923-1938), een doelbewuste politiek gevoerd van secularisatie van het politieke domein. Naar het voorbeeld van de Fransen. Turkije
moest de westerse weg bewandelen en in de visie van
Atatürk was er daarom geen ruimte voor partijvorming
op religieuze basis, voor religieus onderwijs, voor religieuze sociale bewegingen. Het resultaat was een seculier en
tegelijk paternalistisch-autoritair bewind waarin het
leger de grenzen voor de moskee bepaalde.
Bovendien is volgens de WRR de scheiding van kerk en
staat ook in de Europese landen heel divers geregeld. Dat
maakt een eenduidig Europees antwoord ook moeilijker.
Een antwoord op de vraag of Europa Turkije de toegang
mag weigeren omdat het een islamitisch land is, is volgens mij van twee andere antwoorden afhankelijk.
In de eerste plaats wat nu eigenlijk het karakter van de
Europese Unie is. En in de tweede plaats het antwoord op
de vraag of de hoofdstroom van de Turkse islam ook zelf
van opvatting is ‘dat haar koninkrijk niet van deze wereld
is’. Een positief antwoord op dat laatste impliceert tevens
dat er dus ook binnen de Republiek Turkije ruimte moet
zijn voor andere godsdiensten. Een protestant in Ankara
moet dezelfde rechten hebben als een Turk in
Amsterdam. Niet meer en zeker niet minder.
Zoals gezegd definieert de Unie zichzelf als een waardenen handelingsverbond gegrondvest op de beginselen van
democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden en van de rechtstaat. Deze
principes zijn nergens nader gedefinieerd en bieden dus
de nationale staten de gelegenheid daar zelf vorm aan te
geven. Het zijn eigenlijk ook meer procedureregels dan
inhoudelijke geformuleerde basisprincipes. Dat leerden
wel de spanningen rondom Oostenrijk en Italië toen respectievelijk Haider en Berlusconi aan de macht kwamen.
Wijs geworden door het geval Oostenrijk hielden de EU
lidstaten hun gele kaart voor democratisch gedrag in de
achterzak bij het geval Italië. Het onderstreept nog eens
dat het geestelijke Europa vooral een idee is dat niet
nader gedefinieerd kan worden, omdat het daarmee
onmiddellijk anderen binnen datzelfde Europa zou uitsluiten. Juist in de onbepaaldheid van het begrip ‘Europa’
zit de levensvatbaarheid én ook de inherente zwakte van
het idee.
Tegen deze achtergrond zie ik ook geen argument om de
Turkse islam, getoetst aan de Europese criteria, de toegang te weigeren.
Bovendien verwijst de WRR naar het lange leerproces van
de Rooms-katholieke Kerk die pas ten tijde van het
Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van de jaren
zestig het fundamentele recht op godsdienstvrijheid

erkende. Zou een dergelijk leerproces voor de Turken niet
tot de mogelijkheden behoren?
Een positief antwoord op de tweede vraag is minder
makkelijk. In de godsdienstgeschiedenis van Europa is het
doorbreken van het inzicht bij Luther en scherper bij
Calvijn dat het koninkrijk van God principieel niet van
deze wereld is van eminent belang geweest. Het is een
innerlijke ontwikkeling geweest die de protestanten
heeft doen inzien dat kerk en staat twee wezenlijk onderscheiden functies hebben in de samenleving. Het zwaard
van de staat doorboort de kerk als ze er op zou willen leunen.
Het blijft een vooralsnog onbeantwoorde vraag of de
Turkse islam een dergelijk innerlijk ontwikkelingsproces
ook heeft doorlopen. Het is een vraag die de WRR niet
beantwoordt. Wel wordt gewezen op de in de praktijk
gegroeide situatie binnen het Osmaanse rijk dat de
Turkse oelema, de islamitische schriftgeleerden, altijd
gedwongen zijn geweest in te spelen op veranderende
omstandigheden en rekening moesten houden met hun
minderheden. Uiteindelijk heeft dit onder Atatürk volgens de WRR geleid tot een diepgaand seculariseringsproces van de staat, een proces dat door de hogere oelema steeds is gesteund. Blijft natuurlijk nog de vraag of
dit door hen gesteund werd vanuit voortschrijdend
inzicht dat de islam en de staat uit elkaar moeten worden gehouden. Of ontbraken er binnen het kader van de
islam gewoonweg alternatieven?
En waarom mag van Turkije dan niet verlangd worden
dat de Diyanet, het Ministerie van Godsdienstzaken,
gewoon wordt afgeschaft? Als het secularisatieproces van
de staat zo diepgeworteld is in de Turkse samenleving en
bij de geestelijkheid, mag toch ook de consequentie worden getrokken dat islamitische geestelijken geen ambtenaren van de staat behoren te zijn?
Op dit kernpunt laat de WRR ons in het ongewisse. De EU
zou de toetredingsonderhandelingen moeten gebruiken
om op dit punt de Turkse nieren nog eens duchtig te
proeven. Alleen een diepgewortelde en doorleefde overtuiging van het uit elkaar houden van islam en staat
schept immers ook ruimte op het andere punt; de erkenning van minderheden en andere godsdiensten.
Daarnaast blijven er nog genoeg andere discussiepunten
bij toetreding over, bijvoorbeeld de vraag naar het rechtsstatelijk karakter van de Turkse staat.
Laat de Europese Unie de tijd nemen voor een diepgaand
gesprek met de Turkse islam en de Turkse staat. Desnoods
wordt de beslissing om de onderhandelingen te starten
nog enige tijd opgeschoven. Wie zo graag bij de Europese
familie wil horen moet ook beseffen dat dat best enige
tijd mag kosten. Want het is een onomkeerbare beslissing.
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4
ChristenUnie: Eerst verdienen, dan uitgeven
GMV-voorzitter Herman Timmermans geeft in het openingsartikel een beschrijving van een gewenst economisch beleid
en kritische analyses op het economisch beleid van de
ChristenUnie. In de Christenunie is op dit moment veel
aandacht voor het sociale beleid, voor de zwakkere.
Voor het verdelen van de koek. Nu is daarop niets tegen,
maar waar is de aandacht voor het bakken van de koek?

8

Dynamiek en solidariteit
Directeur Europese Zaken van MKB-Nederland, Benne van
Popta, analyseert de (christelijk) sociaal-economische politiek. In zijn artikel beschrijft hij de smalle marges van de
omgevingsfactoren, waarbinnen politieke en economische
keuzes gemaakt moeten worden. Vervolgens gaat hij in op
de positie van christelijk sociaal-economisch beleid in het
debat over dynamiek en solidariteit. Dat debat stijgt uit
boven een discussie of de ChristenUnie nu links of rechts is.

12

De sociale markteconomie op de proef gesteld
Prof. dr. H.W. de Jong gaat verder in op de relatie tussen de
Nederlandse economie en de rest van de wereld. Vervolgens
schetst hij lijnen uit de geschiedenis van de verzorgingsstaat en stelt hij vragen bij de houdbaarheid van ‘de sociale
kant van Nederland’ temidden van die internationale economische ontwikkelingen.

16

Nieuwe solidariteit?
Ons stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen kan
niet in de oude vorm gehandhaafd blijven. Burgers moeten
weer vorm gaan geven aan onderlinge bijstand dicht bij
huis. Het kabinet wil een eind maken aan het vanzelfsprekend beroep op de overheid als het gaat om maatschappelijke hulp. Maar is het reëel te veronderstellen dat mensen
in een kwetsbaar maatschappelijk klimaat als waar we ons
nu in bevinden deze verantwoordelijkheden oppakken?

18

De sociaal-economische kaders van de ChristenUnie
De ChristenUnie wordt te links. Althans, dat verwijt is te
horen in een gedeelte van de partij. Maar is dat wel zo?
André Rouvoet, fractievoorzitter in de Tweede Kamer spreekt
dit in een uitgebreid interview met klem tegen. “Christelijksociaal ziet op de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van maatschappelijke verbanden en organisaties
zoals werkgevers, werknemers, ouderenbonden en gezinnen.
Naast de overheid. Dat heeft meer met maatschappij-ordening te maken dan met een politiek-inhoudelijke oriëntatie
die naar links of rechts zou neigen.”
Aandacht voor het thema is er ook in de column ‘Accent’ (p.7) door RMU-directeur Schalk, in de lokale studie over minimabeleid (p.24) en in de recensie over
het SER-rapport ‘Met Europa meer groei’ (p.32).

Speciaal artikel n.a.v. de gebeurtenissen rond de moord op Theo van Gogh:
‘Botsende grondrechten’ door Hans Valkenburg op p.26. Ook aandacht voor
dit onderwerp in het artikel van Roel Kuiper en in de recensies op p.28 en 30.

ThemaInleiding

Christelijk-sociaal-economisch
Door Erik van Dijk, eindredacteur

VUT en prepensioen, levensloopregeling, WAO, WW en loonmatiging waren de grote
sociaal-economische issues in de afgelopen maanden. De vakbonden stonden lijnrecht
tegenover werkgevers en kabinet. De oppositie in de Tweede Kamer vond een gesloten
coalitiefront op haar weg. Ook de ChristenUnie vond geen gehoor voor haar alternatieve inkomensplan. Nederland ging van polderen naar polariseren en weer terug.
Sinds een maand ligt er dan nu een sociaal akkoord en is de rust wat weergekeerd.
Sociaal-economische thema’s zijn zeer actueel en uitermate
belangrijk. Waar staat de ChristenUnie eigenlijk als het gaat
om deze thema’s? De ChristenUnie deed mee met een gezamenlijk manifest van de oppositie vlak voor de Algemene
Beschouwingen, maar deed niet mee aan de stakingen en
acties. De ChristenUnie zat anderhalf jaar geleden bij de
coalitiebesprekingen, maar voert nu stevig oppositie. De
ChristenUnie stemt vaak mee met de linkse oppositie, maar
wil niet tot dat kamp gerekend worden. Dit roept allerlei vragen op. Heeft de ChristenUnie voldoende oog voor de noodzaak van een goed lopende economie of is zij alleen maar
gericht op de sociale kant van het verhaal? Is ‘christelijk-sociaal’ nu links of niet? Heeft de ChristenUnie de juiste balans te
pakken tussen ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘schild voor de
zwakken’?
Van allerlei kanten hadden wij als redactie signalen dat
er behoefte was om de huidige en zeker ook toekomstige
sociaal-economische lijnen van de ChristenUnie helder te
krijgen. Bijvoorbeeld: bij een internet-enquête (‘poll’) onder
ChristenUnie-leden met de vraag welk onderwerp aan de
orde gesteld moest worden op het Ledencongres gaf 10% aan
dat het over “het sociaal-economische concept” zou moeten
gaan. Daarmee kwam dit onderwerp op de derde plaats. Als
daarbij opgeteld worden de 7% die het wilde hebben over
“pensioen, VUT e.d.” en de 7% die koos voor “basisverzekering
voor ziektekosten” (beide toch duidelijk sociaal-economische
onderwerpen), dan kwam dit onderwerp zelfs op de eerste
plaats.
In onze eigen ‘poll’ stelden wij begin oktober twee vragen:
- Kunt een rapportcijfer geven voor het sociaal-economisch
beleid van het huidige kabinet CDA-VVD-D66?
- Kunt een rapportcijfer geven voor het sociaal-economisch
beleid van de ChristenUnie?
De twee polls zijn onafhankelijk van elkaar verstuurd aan een
willekeurige selectie emailadressen van duizend leden van

de ChristenUnie en PerspectieF, donateurs en andere bij de
ChristenUnie betrokkenen.
Voor het sociaal-economisch beleid van het huidige kabinet
kon 9,9% van de 242 stemmers geen rapportcijfer geven,
omdat zij daar “geen helder beeld” van hadden.
In de afgelopen maanden is het kabinetsbeleid zeer breed uitgemeten, rond de Algemene Beschouwingen, maar meer nog
rond de acties van de vakbonden. Dan is het lage percentage
van bijna 10% heel verklaarbaar.
Voor het sociaal-economisch beleid van de ChristenUnie kon
34,4% van de 209 stemmers geen rapportcijfer geven, omdat
zij daar “geen helder beeld” van hadden.
Het is niet verwonderlijk dat het beleid van het kabinet mensen duidelijker voor ogen staat dan dat van de ChristenUnie.
Misschien is dan een score van ruim 65% die het wel helder
voor ogen (zegt te) hebben een hele goede score. Toch moet
wel opgemerkt worden dat het hier gaat om leden en andere
nauw bij de ChristenUnie betrokkenen. Dan is er voor de partij toch nog veel werk aan de winkel ... Misschien dat dit nummer een bijdrage kan leveren.
Van de 137 personen die wel een rapportcijfer aan de
ChristenUnie konden geven, gaf 82% een zeven (56 stemmers)
of een acht (56 stemmers). Een zes en een negen kwamen
beide nog acht keer voor, maar de rest bijna niet. Het gemiddelde rapportcijfer voor de ChristenUnie komt uit op een 7,3.
Bij het kabinet ligt het anders. De rapportcijfers waren lager
én meer verspreid: 10% gaf een drie, 24% een vier, 23% een vijf
en 21% een zes en 12% een zeven. Het gemiddelde rapportcijfer voor de regering komt al met al uit op precies een 5.
Of dit cijfer terecht is of een gevolg van beeldvorming, laten
we in dit nummer grotendeels in het midden. Wij concentreren ons vooral op de ChristenUnie.
Veel leesgenoegen toegewenst.
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ChristenUnie: Eerst verdienen, dan uitgeven

Het economisch beleid van de
Door Herman Timmermans, voorzitter GMV

De redactie stelde de vraag naar een kritisch artikel over het economisch beleid van de ChristenUnie. Ik beantwoord
die vraag door een beschrijving te geven van een gewenst economisch beleid. Dit is naar mijn mening een constructieve
methode om de discussie te bevorderen. Helemaal aan het eind zal ik een centrale vraag formuleren.

Economisch beleid

Het gewenste economisch beleid is gericht op het behouden en versterken van de concurrentiepositie van het
bedrijfsleven. Met welk doel? Zodat de burgers en hun
verbanden in staat zijn hun talenten optimaal te ontplooien met als resultaat dat we genoeg verdienen voor
eigen levensonderhoud, onze naaste kan worden geholpen
als die zichzelf niet of niet geheel kan redden en om de
kosten van de uitgaven van de overheid te dragen. En om
Nederland iets beter aan de volgende generatie over te
dragen dan wij dit land hebben gekregen (duurzaamheid)
Nog meer dan in het verleden zal de economie van
Nederland afhankelijk zijn van andere economieën. Dat
is niet erg, als handelsnatie zijn we niet anders gewend.
Maar we moeten daarop wel inspelen. We zullen als land
aantrekkelijk moeten zijn. Voor buitenlandse investeerders en voor de eigen burgers. Daarvoor zijn onder meer
nodig: een internationaal concurrerende positie van het
bedrijfsleven, vergroting van de innovatiekracht en een
goed functionerende arbeidsmarkt. Samenwerking en
dus vertrouwen tussen bedrijfsleven, maatschappelijke
en bestuurlijke partners is een uitgangspunt.
Economisch beleid is gericht op het langere termijn welzijn in de
samenleving, om de verdiencapaciteit overeind te houden, om de
inkomsten te verwerven waarmee we de kosten kunnen dekken.

Uitgangspunten en voorwaarden

Ik hanteer de volgende uitgangspunten en voorwaarden
voor economisch beleid:
1. talenten ontplooien
God heeft mensen talenten gegeven. In een grote mate
van diversiteit. De bedoeling is dat mensen met de talenten aan de slag gaan. Om daarmee jezelf en anderen
te onderhouden en de samenleving te dienen. Als rentmeester. Als individu mag je tot ontplooiing komen. Bij
werkloosheid betekent dit niet primair de nadruk leggen
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op de hoogte van het inkomen, maar op het verkrijgen
van werk in de marktsector. Niet een zo hoog mogelijke
uitkering is belangrijk, met kans op een langdurig uitgesloten positie: de hangmat (en dat is pas asociaal). Maar
alle nadruk op terugkeer naar betaald werk, met ondersteunende activiteiten, de trampoline.
2. persoonlijke verantwoordelijkheid
De mens is verantwoordelijk. Als schepsel van God aan
God tot Zijn eer, aan je zelf (eigen ontplooiing) en aan de
naaste. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid kan in
principe niet door andere personen of door bijv. een overheid worden afgenomen of overgenomen.
a. Met betrekking tot werk en inkomen zal iedere persoon voor zichzelf inkomsten dienen te verwerven, zich
blijvend ontplooien en een appeltje voor de dorst gaan
aanleggen: sparen en (collectief) verzekeren. En het liefst
zoveel dat hij/zij ook kan delen met anderen die daartoe
niet of minder in staat zijn.
b. Vervolgens zijn het de kerken en/of andere instellingen,
die personen professioneel ondersteunen die hulp nodig
hebben. Omdat deze dicht bij mensen staan, persoonlijke
aandacht en daarmee maatwerk richting de toekomst
kunnen geven. Dit bevordert het verantwoordelijkheidsen saamhorigheidsgevoel in de samenleving. Kerken en
charitatieve organisaties hebben deze taak zich deels
laten afnemen.
c. Tenslotte is er de staat. De overheid (in overleg met
sociale partners) is de partij die generieke regels stelt die
als basis, c.q minimumniveau dienen en daarmee een
fundament legt in de samenleving.

Ondernemers- vestigingsklimaat

Ons ondernemers- en vestigingsklimaat zal concurrerend
moeten zijn op punten als de infrastructuur, de loonkostenquote, het belastingniveau, kennis/onderwijsniveau,
ruimte voor ondernemerschap en een passend pakket
sociale zekerheid. Maar daarbij ook zo laag mogelijke
administratieve lasten, hoge arbeidsproductiviteit in het
bedrijfsleven en bij de overheid ( en minder overhead),
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ChristenUnie
goede balans tussen overheidsuitgaven voor investeringen in structurele versterking van de economie en uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en welzijn.
Economisch beleid is kortom gericht op het langere termijn welzijn in de samenleving, om de verdiencapaciteit
overeind te houden, om de inkomsten te verwerven
waarmee we de kosten kunnen dekken. Dat vraagt aandacht van de politiek, want ook in de economie gaat het
niet vanzelf. Een economisch beleid met aandacht voor
een goed ondernemers klimaat waardeert de inzet van
de honderdduizenden ondernemers en werknemers en
steekt daarin energie. Dat vraagt ook aandacht van de
ChristenUnie. Aantoonbaar. In tijd en in voorstellen.

Ondernemingsgewijze productie

De samenleving komt het meest tot haar recht als persoonlijke verantwoordelijkheid wordt gecombineerd met
de ondernemingsgewijze productie.
Het verdienen gaat het bedrijfsleven op dit moment niet
goed af. Om hun persoonlijk salaris op peil te houden
wordt er veel overgewerkt. Recent onderzoek van MKB en
Avero/Achmea geeft aan dat 33% van de MKB-ondernemers meer dan 56 uur per week maakt, 70% zit boven de
45 uur per week. Het besteedbaar inkomen is ook gemeten. In vergelijking met een gemiddeld modaal inkomen
van 28.000 euro in Nederland verdient 28% minder dan
modaal. Ongeveer eenderde verdient tussen de 30.000
en 50.000 euro, maar werkt daar wel tot gemiddeld 60
uur voor. Van de groep respondenten die tussen de 56
en 60 uur draaien, zegt zelfs meer dan de helft dat het
besteedbaar inkomen niet boven de 40.000 euro uitkomt. Met andere woorden: een gemiddeld inkomen ver
beneden het modaal niveau. En omdat ze het salaris op
peil houden, maar wel in veel meer uren, worden ze tot
de “sterken” gerekend en kunnen ze volgens sommigen
wel wat meer belasting betalen. Deze groep zou eerder
moeten worden gekoesterd vanwege haar bijdrage aan
de samenleving. Want van hun belasting worden de
staatsuitgaven betaald. Er is weinig te merken van die
aandacht.

De overheid als partner

Economisch beleid let ook op de bedrijfsvoering bij de
overheid zelf, let op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de overheidsuitgaven. De werkelijkheid van de
bedrijfsvoering van de overheid wijkt niet in positieve
zin af van het bedrijfsleven, sterker nog is wellicht nog
minder transparant, minder zorgvuldig. Hoe vaak is de

Rekenkamer al niet met kritische rapporten gekomen.
Hoeveel rapporten zijn er niet verschenen die aangaven
dat de overhead bij de overheid ca 25% te hoog is. Dat
kan dus beter en bespaart miljarden. De huidige voorstellen van de PvdA inzake het ministerie van Onderwijs
zijn daarvan een voorbeeld. Hierdoor kunnen op termijn extra miljarden worden gevonden. Maar de wil
en de durf moeten er wel zijn. De overheid informeert,
faciliteert en coördineert de randvoorwaarden voor het
behoud en versterking van de concurrentiepositie, maar
neemt geen verantwoordelijkheid over.
De sociale zekerheid heet zekerheid. Maar hoewel van de
overheid consistentie en continuïteit in beleid verwacht
We lenen dus nog elk jaar geld voor het in stand houden van de
welvaart, terwijl anderen de schuld later moeten aflossen. Ook de
ChristenUnie doet daaraan in haar tegenbegroting mee.
mogen worden, kan zij geen uitkeringsniveau garanderen. Bij een afname van de economische welvaart zullen
uitkeringen, pensioenen etc mee dalen. Het is telkens de
vraag wanneer en hoeveel. IJkpunten zijn de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat op lange termijn en ook
de staatsschuld en het begrotingstekort.
De staatsschuld groeit nog elk jaar door de begrotingstekorten. Hoewel onder meer CDA, VVD en de ChristenUnie
in de verkiezingsprogramma’s uitgingen van te realiseren zeer geringe begrotingsoverschotten, is dat door
de economische situatie omgeslagen in aanzienlijke
begrotingstekorten (ca -2,5%) en een stijging van de reële
staatsschuld. We lenen dus nog elk jaar geld voor het in
stand houden van de welvaart, terwijl anderen de schuld
later moeten aflossen. Ook de ChristenUnie doet daaraan
in haar tegenbegroting mee. En de reactie van de politici
kan worden geraden: we kunnen nu niet aflossen, want
we zitten in zwaar weer. Maar een feit is wel dat er in
de laatste 20 jaar feitelijk alleen maar is bijgeleend. We
ontlopen dus noodzakelijke ingrepen. Want wie betaalt
wanneer de aflossing van de staatsschuld? Nog een
opmerking over de tegenbegroting van de ChristenUnie.
Het doel was onder meer om gezinnen tegemoet te
komen. Alle instemming. Maar de ChristenUnie doet er
goed aan om de volgende opmerking van het CPB zeer
serieus te nemen:”de maatregelen van de ChristenUnie
leiden tot een vermindering van de financiële prikkel
voor uitkeringsgerechtigden om een baan te zoeken en te
aanvaarden.”
In het algemeen gesproken lijkt een verhoging van uitkeringen wel sociaal, maar dat is het niet. Het leidt tot
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meer sociaal isolement, tot het niet kunnen benutten van
de talenten, tot minder werk. We hebben juist behoefte
aan elan, aan initiatief. Het mag wel illustratief zijn dat de
economische groei in Europa nu al een paar jaar stagneert,
waardoor er in Nederland 40 miljard minder wordt verdiend dan we hadden gedacht. Aan de oorzaken daarvan
moet aandacht worden besteed. Dat moet de agenda
bepalen. Liever investeren in werk op de wat langere termijn dan een paar euro extra sociale uitkering nu.

Die methode van concurrentie om daarmee de optimale prijs/kwaliteit verhouding te bereiken, kan ook in
de zorg en in het onderwijs toegelaten worden, zodat
de beste school of de beste, professioneel met hart voor
De methode van concurrentie om daarmee de optimale
prijs/kwaliteit verhouding te bereiken, kan ook in de zorg
en in het onderwijs toegelaten worden.
de patiënt, dokter de patiënten krijgt en de consument

De concurrentie, de tucht van de markt als voor- niet door regels van de overheid met slechte kwaliteit
zit opgescheept. De kwaliteit van zowel het Nederlandse
waarde voor een goed product
De markt, de private productie in een concurrerende omgeving is een instrument voor het vergroten en verdelen van
de goederen en diensten. Het is in de huidige situatie het
beste instrument dat wij kennen. Het laat de consument
veel vrijheid: er is veel aanbod, toegesneden naar wensen
en mogelijkheden.

Omzien naar elkaar

Een christelijk-sociaal inkomensplan voor 2005
De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer presenteerde rond Prinsjesdag 2004 een notitie onder bovenstaande titel met voorstellen om het kabinetsbeleid op
een aantal punten te corrigeren.
De drie belangrijkste doelen van dit inkomensplan zijn:
1 Vergroten van de bijdrage van de hogere inkomensgroepen (‘de sterkste schouders’) aan de bezuinigingsoperatie ter verlichting van de lasten voor de lagere
inkomensgroepen, in het bijzonder de chronisch zieken en gehandicapten;
2 Meer steun aan gezinnen en een meer gelijke fiscale
behandeling van kostwinner- en tweeverdieners-situaties, zodat ouders die hun kinderen zelf verzorgen of
naar informele vormen van opvang sturen in financieel opzicht niet slechter af zijn dan ouders die hun
kinderen in de formele kinderopvang brengen;
3 Bevorderen werkgelegenheid onder ‘moeilijke’ groepen (oudere werknemers, laagbetaalden).
Daarom doet de ChristenUnie o.a. voorstellen die een
betere combinatie van werken en ‘omzien naar elkaar’
mogelijk moeten maken en die gezinnen met kinderen financieel tegemoet komen: de combinatiekorting
Nieuwe Stijl en het kind-gebonden budget.
Kijk voor het hele inkomensplan, de CBP-doorberekening,
Kamerbijdragen en reacties op
http://www.tweedekamer.christenunie.nl
bij ‘Dossier: Prinsjesdag 2004’.
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onderwijs als van de zorg is ten opzichte van de andere
landen gedaald. Dat heeft te maken met de weinige prikkels tot verbetering. Als inhoudelijk motiverende prikkels
ontbreken zal de tucht van de markt maar moeten worden
ingezet als we tenminste een financierbaar en kwalitatief
stelsel willen overhouden.

Perspectief

Dit brengt mij op het laatste punt, het perspectief. Economie
is de verbinding van arbeid en kapitaal. Er is wereldwijd veel
geëxperimenteerd met economische modellen. Er is veel over
de rug van de burger kapot gemaakt en verwoest. Daarom
is het volgende belangrijk: die economieën zijn het meest
succesvol die niet zijn gebaseerd op angst en geweld, maar
op vertrouwen. Mag ik het als volgt vertalen: vertrouwen
dat je werkt voor jezelf en voor een ander, maar ook dat je
erop vertrouwt dat die ander ook voor jou werkt. Dat geldt
voor de overheid naar de samenleving, van werkgever naar
werknemer, voor de huidige generatie naar de volgende en
omgekeerd.
Vertrouwen neemt toe als er een wijder perspectief is:
bijvoorbeeld herstel na een oorlog. Vertrouwen ook als er
een perspectief is, een droom, bijvoorbeeld The American
dream. Dat heeft iets, dat zet mensen in beweging.
Nederland mist zo’n identiteit, zo’n droom. Het ware te
wensen dat het burger mogen zijn in Nederland gelijk
stond aan het werken voor een betere samenleving. Dat
dit perspectief in vertrouwen tussen de partners werd
gedeeld, vastgesteld en in een agenda voor de toekomst
werd opgesteld. Met zo’n perspectief voor de lange termijn
zouden de huidige korte termijn problemen makkelijker
opgelost moeten kunnen worden.

Liever investeren in werk op de wat langere termijn
dan een paar euro extra sociale uitkering nu.
In de Christenunie is op dit moment veel aandacht voor
het sociale beleid, voor de zwakkere. Voor het verdelen
van de koek. Nu is daarop niets tegen. Maar, is mijn vraag:
waar is de aandacht voor het bakken van de koek. Waar
is de aandacht voor de economie? De ChristenUnie is
Christelijk-Sociaal, maar ook Christelijk-Economisch?

Accent
Accent is de column door een leidinggevende
van een maatschappelijke organisatie

Het kan verkeren! Om de (jeugd)werkloosheid aan te pakken
werd ooit de arbeidsduurverkorting (ADV) ingevoerd. Om de huidige recessie te bestrijden wordt onder meer bepleit om weer tot
arbeidsduurverlenging over te gaan. Iedereen zou een paar uur
meer moeten gaan werken. Dat heeft een aantal voordelen.

Langer en slimmer aan de slag
Door Peter Schalk, directeur RMU

Arbeidsduurverkorting werd 20 jaar
geleden als onderdeel van het Akkoord
van Wassenaar toegepast in economisch moeilijke tijden met een hoge
(jeugd)werkloosheid. Tot op zekere hoogte
was de economische situatie vergelijkbaar
met nu. De werkloosheid loopt dit jaar
waarschijnlijk op tot 495.000 personen
en zal in 2005 nog groeien naar ongeveer
550.000 personen (7% van de beroepsbevolking). Volgens de laatste cijfers van
het CBS staan 125.000 jongeren langs de
zijlijn. De economische situatie is onzeker,
waardoor ondernemers aarzelen met
investeren en de consument voorzichtiger wordt. Elke dag komen er honderden
werklozen bij. Dat klinkt onwaarschijnlijk,
maar het is de harde werkelijkheid.

de 40-urige werkweek naar een werkweek
van 38 uren. Inmiddels zijn in verschillende
sectoren werkweken van 36 uren en zelfs
van 32 uren helemaal geen uitzonderingen.
Het verlengen van de arbeidsduur moet
gecombineerd worden met slimmer werken, dus innovatie. Die combinatie biedt
mogelijkheden, vooral op de langere
termijn.

terugverdiend door het toepassen van
loonmatiging. Maar het grootste deel
zal moeten worden verdiend door de
arbeidsproductiviteit te verhogen, met
name door innovatie. Dat effect ontstaat
niet van de ene op de andere dag, maar
wel op de langere termijn.

Maar er is nog een belangrijk extra
voordeel dat de economie weer op
Het eerste voordeel is er voor de accepta- gang kan helpen. De koopkracht van
tie van loonmatiging. Door werknemers werknemers die van deze mogelijkheid
gebruik maken wordt behoorlijk verde mogelijkheid te bieden de eigen
ADV in te vullen worden de salarissen
sterkt. Nogmaals, bij een ADV van 2 uren
met enkele procenten opgevijzeld. Bij
per week gaat het over 5,26%, bij een
een 38-urige werkweek gaat het om
36-urige werkweek levert het dus ruim
2 uren. Dat levert de werknemer een
10% op. Deze extra impuls in de huisprocentuele inkomensstijging op van
houdportemonnee kan een stevig effect
5,26%. Daardoor wordt de pijn van de
hebben op het koopgedrag van mensen.
ingezette loonmatiging behoorlijk verDaardoor wordt de vraag naar goederen
Evenals twintig jaar geleden heeft de
regering scherpe maatregelen aanzacht. Uiteraard levert dit directe kosten opgevoerd en kan de economische malop voor de werkgever, vandaar dat de
gekondigd, die de individuele burger
lemolen weer sneller gaan draaien.
arbeidsproductiviteit dan wel een extra
rechtstreeks in de portemonnee raken.
Gevolg daarvan is dat de koopkracht daalt, aanzet nodig heeft.
En tenslotte het belangrijkste voordeel.
Ten aanzien van de arbeidsproductiviteit Arbeidsduurverlenging biedt mogelijkhetgeen weer nadelig is voor de econowordt ook winst geboekt. Nu blijft een
mie, en zo draait de spiraal verder naar
heden voor balans tussen collectiviteit
beneden. Om die negatieve spiraal om te werknemer die 2 uren ADV per week
en individualiteit, en voor het bedrijf en
opbouwt een dag in de maand thuis. Bij de privé-persoon. Stel dat een werknebuigen worden vele maatregelen getrofeen 36-urige werkweek zijn dat al twee mer enkele procenten meer salaris krijgt
fen. De overheid heeft drie pijlen op de
dagen per maand bovenop de normale
boog, namelijk loonmatiging, verhoging
door arbeidsduurverlenging, dan kan
vakantiedagen. Als dat wegvalt kan een dit op diverse manieren worden ingezet.
van de arbeidsproductiviteit en versteringewerkte werknemer zijn persoonlijke Allereerst voor behoud of versterking
king van de arbeidsparticipatie. Voor die
productiviteit aardig opschroeven. Dat is van de koopkracht, ten tweede voor de
drie pijlen kan het soepel hanteren van de
nog te versterken door innovatie, maar
levensloopregeling hetgeen collectief in
ADV-maatregel uit de vorige economische
het duurt even voor dat zijn gunstige
de sector kan worden geregeld, en ten
recessie een aantal voordelen opleveren in
derde voor een eigen inzet voor scholing
de huidige situatie. Dit geldt te meer daar in effect heeft.
hetgeen goed is voor de werknemer en
de loop van de tijd de arbeidstijdverkorting Het is duidelijk dat er ook kosten aan
verbonden zijn, met name voor de werk- voor het bedrijf of de instelling waar hij
steeds verder is uitgebreid. De meeste secwerkzaam is.
toren begonnen met het terugbrengen van
gever. Een deel van die kosten wordt
DenkWijzer - december 2004

7

ThemaStudie

Dynamiek en solidariteit
De smalle marges van de (christelijk)
sociaal-economische politiek

Door Benne van Popta, directeur Europese Zaken van MKB-Nederland en werkgeversvoorzitter van het Pensioenfonds voor
de Detailhandel. Dit artikel werd hoofdzakelijk eind augustus 2004 geschreven, de laatste paragraaf begin november 2004.

In 1970 schreef Den Uyl een artikel met de later beroemd geworden en veel geciteerde titel “De smalle marges van de democratische politiek”. Het citeren van de titel - met weglating van het woord democratisch
- heeft vaak tot doel aan te geven dat men met politiek niet alles kan bereiken. Den Uyl beweerde eigenlijk
het tegendeel: lang volgehouden kleine stappen in een bepaalde richting (het uitbuiten van de smalle
marges) kunnen grote veranderingen teweeg brengen. Hij fulmineerde tegen instant-revolutionairen die
buiten-parlementaire acties propageerden (neo-marxisten, radicale nieuw-linksers).
In het GPV-blad Ons Burgerschap schreef ik over de zogenoemde “Derde Weg” (1999). De derde weg is een verzamelnaam voor economische ordes tussen uiterst rechts
en uiterst links. De Europese Commissie gebruikt vaak
de term “Europees Sociaal Model”. De definitie daarvan
is betrekkelijk vaag. Er zit een ideologisch element in het
gebruik van de term: Europa is anders dan Amerika en
Europa is óók een sociale eenheid (naast één markt en
één munt). Rondkijkend in Europa ontwaart men overigens vele en omvangrijke verschillen. Wat hiervan ook zij,
er valt kennelijk iets te kiezen, tegenover Amerika en binnen de Europese familie.

met in Engeland een accent op economische efficiency en
in Zweden op sociale gelijkheid. Duitsland en Nederland
opereren onder de maat, met in Duitsland een accent op
sociale gelijkheid en in Nederland een accent op economische efficiency.
Landen hebben dus volgens deze studie één economische
opgave (benutten ze ten volle op duurzame wijze het
economische potentieel) en één politieke keuze (wordt
het accent op efficiency of op gelijkheid, op dynamiek of
op solidariteit gelegd).

Binnen smalle marges kunnen politieke en economische
keuzes worden gemaakt. In het vervolg van dit artikel
komen eerst, zeer beknopt, de smalle marges van de
De samenleving vergrijst in een tempo dat nog niet eerder in de
omgevingsfactoren aan bod, daarna de gevolgen daarvan
geschiedenis is voorgekomen, met nog onbekende consequenties
voor de keuze en de effectiviteit van de instrumenten
voor solidariteit en dynamiek.
van economische politiek. Vervolgens blijkt dat het al
of niet benutten van de smalle marges heel wat uitDat is ook de strekking van een recente CPB-publicatie
maakt (Ierland versus Duitsland, Clinton versus Bush jr).
“Four futures for Europe” (2003). De Europese lidstaten
Tenslotte wordt ingegaan op de positie van christelijk
worden geconfronteerd met dezelfde omgevingsfactoren, sociaal-economisch beleid in het debat over dynamiek en
maar er zijn daarop vier verschillende antwoorden moge- solidariteit. Overigens, net als onder economen, komen
lijk. Twee antwoorden benutten volledig het economisch we ook hier veel verschillende verhalen tegen (Van den
potentieel van een land, één ervan legt daarbij het accent Berg, Graafland, Gay, Van Popta (1988)).
op sociale gelijkheid, de andere op economische efficiency. De twee andere modellen presteren economisch
De smalle marges van de omgeving
onder de maat, met overigens daarbinnen weer een
In de laatste vijftien jaren is de omgeving waarin de sociaccent op óf sociale gelijkheid óf economische efficiency. aal-economische politiek wordt uitgeoefend, drastisch
Enigszins kort door de bocht geformuleerd: het Verenigd
veranderd. Deze ontwikkeling is al vele malen beschreven,
Koninkrijk en Zweden opereren economisch optimaal,
daarom houd ik het hier beknopt (CPB, Legrain, Stiglitz).
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Globalisering uit zich in meer internationale handel,
toenemende keuzemogelijkheden ten aanzien van de
vestigingsplaats van bedrijven, meer internationale kapitaal- en arbeidsmobiliteit. Globalisering schept kansen,
maar houdt ook bedreigingen in. Friedman spreekt van
de “gouden dwangbuis”. De nationale economie is steeds
gevoeliger geworden voor internationale ontwikkelingen,
nationaal beleid moet meer rekening houden met internationale repercussies.
Nederland is geen eenheidsworst meer. “One size fits all”
is verleden tijd. “Top down” werkt niet meer.
Technologische ontwikkelingen leiden in hoog tempo tot
nieuwe/verbeterde producten, tot nieuwe/verbeterde
productieprocessen, tot nieuwe product/markt/vestigingsplaats-combinaties. De technologische veroudering
gaat sneller dan de economische veroudering. Een toppositie kan snel afbrokkelen, soms door ontwikkelingen uit
niet onderkende hoeken. Stilstand leidt tot achteruitgang
omdat anderen vooruitbewegen. De huidige welvaart is
geen gegarandeerd bezit.

keuzes) wordt sneller en strenger afgestraft, goed beleid
biedt meer kansen om de voordelen van de globalisering en
de technologie te plukken en de bedreigingen af te wenden.
De lat ligt aldus (veel) hoger voor het sociaal-economische beleid. Maar het wordt daarentegen moeilijker om
een goed sociaal-economisch beleid te formuleren en uit
te voeren. De Europese component is veel groter geworden. Eigen voorkeuren moeten worden gemengd met de
voorkeuren van vierentwintig andere lidstaten. Nationale
eigenaardigheden en maatvoering gaan verloren, maar
gelet op de internationale context volstaat een nationaal
antwoord niet meer in alle gevallen. Dit vereist wel dat
we intelligent aanwezig zijn bij het internationale (met
name Europese) overleg.
Tegelijkertijd worden de eisen van decentralisatie en differentiatie groter. Nederland is geen eenheidsworst meer.
“One size fits all” is verleden tijd. “Top down” werkt niet
meer. Nederlanders, allochtonen, vluchtelingen, ouderen,
jongeren, werklozen, arbeidsongeschikten, het zijn allemaal bureaucratisch-papieren categorieën. Maatwerk,
maatwerk en nog eens maatwerk zou het devies moeten
zijn. Maar dat is - bureaucratisch gezien - niet goed te doen
en vraagt om een nieuwe kijk op “gelijke behandeling”.

De integratie in Europa is sterk voortgeschreden, zowel
de sociaal-economische integratie als de beleidsintegratie. Nationale verantwoordelijkheden zijn geërodeerd en
deels ingeruild voor gedeelde Europese verantwoordeEen beroep op traditionele normen en waarden verliest aan
lijkheden. Veel nationale wetgeving (ondermeer interne
zeggingskracht omdat ze er niet meer zijn.
markt, mededinging, gelijkheid, arbeidsomstandigheden)
Van inbedding van concrete maatregelen in een toekomstgerichte
vindt z’n oorsprong in Europa. Veel beleid is onderwormaatschappijvisie is te weinig sprake.
pen aan Europese beleidsregels en/of Europese kritische
beoordeling. De burger kan het maar moeilijk volgen en
vatten. Hij accepteert de Europese inmenging met grote
Verder verliezen traditionele instrumenten van beleid
tegenzin.
aan effectiviteit. Overleg en daaruit voortvloeiende vrijwillige binding heeft te kampen met een - vermeend
De samenleving is veel heterogener geworden door indi- - tekort aan representativiteit en een - vermeend - teveel
vidualisering en door de komst van nieuwe Nederlanders. aan stroperigheid. Een beroep op traditionele normen
Traditionele groepen (en hun voorlieden) zijn van minder en waarden verliest aan zeggingskracht omdat ze er
niet meer zijn. Van inbedding van concrete maatregelen
betekenis geworden. De samenleving vergrijst in een
in een toekomstgerichte maatschappijvisie is te weinig
tempo dat nog niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen, met nog onbekende consequenties voor solidari- sprake. Beleid is uitgedraaid op intelligent netwerken,
afwegen van specifieke belangen en goed naar stand.nl
teit en dynamiek.
luisteren. In deze context resteren slechts twee (liberale)
De uitdaging voor het sociaal-economische beleid: hoge- instrumenten: wet en geld, oftewel: verbod en financiële
prikkel. Maar Nederland heeft een traditie van gedogen,
re kwaliteitseisen, hogere moeilijkheidsgraad
niet van strakke wetshandhaving en onbuigzaam toezicht.
Het relatieve gewicht van externe factoren is toegenoContracten met financiële prikkels werken vaak onvolmen. De (internationale) omgeving is dynamischer en
onzekerder geworden. De blik is niet alleen meer op “Den doende, vanwege de kunstmatige markt en het onvolleHaag” of op overheden in het algemeen gericht, maar
dige contract, waardoor de uitvoerders door de mazen van
steeds meer ook op de buitenwereld. Markt en technolo- het contract hun eigen belangen kunnen dienen.
gie hebben meer invloed op de positie van ondernemingen en werknemers dan de overheid. Deze ontwikkelinKortom: er staat veel op het spel voor een goed sociaalgen stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het
economisch beleid. De kwaliteitseisen worden opgesociaal-economische beleid (en aan de kwaliteit van het
schroefd, de hindernissen worden hoger, de uitvoering
ondernemen en het werknemen). Slecht beleid (slechte
gecompliceerder.
DenkWijzer - december 2004
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Dagelijkse beslommeringen en het benutten
van de smalle marges

Veel dagelijkse beslommeringen hebben te maken met
de invulling en uitvoering van eerder genomen principiele beslissingen. Deze bezigheden zijn niet opwindend,
niet spectaculair en krijgen dus weinig aandacht. Maar
lang volgehouden kleine stappen brengen je wel ergens.
Ierland kan ervan meepraten. Sinds 1993 is de economie
verdubbeld, nam de werkgelegenheid met meer dan 50%
toe, daalde de werkloosheid van ruim 15% naar onder de
5%, ging de begroting van een tekort naar een overschot,
daalde de staatsschuld van 95% naar 32%. Een decennialang stagnerende economie greep de kansen van de
globalisering, Ierland werd het beste jongetje van de
Europese klas. Natuurlijk: deels door eigen inspanningen,
deels door te profiteren van Europa, deels door de internationale conjunctuur. Maar toch.
Duitsland was lang het voorbeeld voor de lidstaten van
Europa, maar is nu de zieke man. De economie groeide
per saldo wel wat, de werkgelegenheid bleef evenwel
stabiel, de werkloosheid nam toe van 7,7% naar 9,6%,
het financieringstekort liep op, evenals de staatsschuld.
Natuurlijk, de hereniging speelt een rol. Vooral de economische fouten die daarbij zijn gemaakt (misschien wel
om legitieme politieke redenen: de hereniging te realiseren) werken door. En de hereniging is te vaak als excuus
gebruikt om noodzakelijke bijstellingen uit te stellen.
Kohl en Schröder hadden wel een Europese agenda, geen
nationale agenda. Smalle marges benutten of er vanaf
zien, het maakt na tien jaren een wereld van verschil.

sector: gaan we de belastingen verhogen om meer uit te
geven of bezuinigen we om de belastingen te verlagen?
- de verdeling tussen hoge en lage inkomens: dragen de
sterkste schouders de zwaarste lasten, gaan we nivelleren?
- de uitruil tussen groei en milieu: beperken we de groei
om het milieu te sparen of levert meer groei de middelen
op om het milieu te verbeteren?
- groei hier of in de “derde wereld”: helpt ontwikkelingshulp of helpt het niet, beperken we hier de groei om daar
meer ruimte te geven of biedt groei hier kansen daar?
Mijn analyse van de stukken uit 2002 resulteerde in de
conclusie dat de ChristenUnie op drie van de vier dimensies wat aan de linksige kant is. Op de eerste dimensie
was de ChristenUnie wat aan de rechtse kant: het financieringstekort moest worden verlaagd door middel van
ombuigingen, niet door lastenverzwaring.
De kernvraag is evenwel niet meer links of rechts, maar
hoe dynamiek en solidariteit met elkaar te verbinden. Er
is een onderscheid gemaakt tussen de bedreigde burger
en de bedrijvige burger, tussen mensen die minder goed
met economische dynamiek, onzekerheid en levenstempo
kunnen omgaan dan anderen. De ChristenUnie komt
vooral op voor de bedreigde burger. En de bedrijvige leden
klagen vervolgens dat de ChristenUnie wat linksig is.

Dynamiek en solidariteit

Dynamiek kent vele dimensies: economisch, maatschappelijk, cultureel, religieus, enz. Op elk van deze dimensies
doen zich snelle en verwarrende ontwikkelingen voor.
Ontwikkelingen die op elkaar ingrijpen, elkaar versterken, afremmen of beheersbaar maken. Solidariteit kent
Steeds geldt dat niet de overheid alleen het schild voor de
ook vele dimensies, en vele vormen (ondersteuning,
zwakken is, maar dat overheid en samenleving tezamen het
activering, bemoediging, verzorging, enz.; Micklethwait
schild voor de zwakken moet zijn.
en Wooldridge (2004) geven illustraties van dit debat in
Amerika).
Het debat binnen de ChristenUnie over het sociaal-ecoEen ander voorbeeld. Clinton sloot een deal met de
Republikeinen over het begrotingsbeleid (van een tekort
nomische gezicht is naar mijn oordeel te eendimensionaar een overschot op de begroting). Dat was de wens
naal. Voor- en tegenstanders van de zogenoemde linksigvan de Republikeinen, hoewel ze het zelf nooit hebben
heid van de ChristenUnie focussen zich op één dimensie
gerealiseerd. Maar ze wilden Clinton dwars zitten. Binnen van de dynamiek (economisch) en op één dimensie van
deze overeenkomst zocht Clinton naar de marges om de
de solidariteit (inkomensondersteuning door de overeconomische positie van de “kleine man” te verbeteren.
heid). We moeten de meer-dimensionaliteit van het
Elk jaar kwam hij met verbeteringen. Maar dit “increvraagstuk van dynamiek en solidariteit onder ogen zien.
Daarmee verdwijnt vanzelf de links-rechts as als ééndimentalisme” krijgt nooit de aandacht van de media,
zeker niet als er een andere affaire speelt. Bush jr vermensionale politieke meetlat van tafel.
laagt de belastingen voor de rijkste 1% van Amerika, met Als solidariteit meer dimensies en meer vormen kent, is
het niet verstandig “alle eieren in één mandje te stophet verhaal de economie te wilen stimuleren. Het speelt
niet echt, Iraq vult de voorpagina’s. Maar na verloop van
pen”. Dat wil zeggen: niet alle kaarten op één vorm van
tijd heb je heel verschillende inkomensverdelingen.
solidariteit zetten. Laat ik dit illustreren met een voorbeeld uit de wereld van de pensioenen (Van Popta, 2004).
Ons toekomstig pensioen bestaat, idealiter, uit AOW,
Links of rechts, dat is niet meer de vraag
arbeidspensioen en eigen besparingen (eigen huis, lijfIn het verkiezingsjaar 2002 is de vraag gesteld of de
ChristenUnie een wat linksige partij is. Links of rechts in
rente, levensverzekering). We noemen dit het zogenoemeconomische kwesties heeft vier dimensies:
de drie-pijler-systeem van pensioenopbouw. Het gaat
hierbij om verschillende vormen van “financieel kapitaal”
- de verdeling tussen de marktsector en de collectieve
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en om drie onderscheiden verantwoordelijkheden (overheid, sociale partners, werknemer).
Ten aanzien van de verantwoordelijkheden hebben we
niet alle eieren in één mandje gestopt (zoals in veel andere Europese landen wel het geval is). Dit doen we omdat
de economische risico’s van de drie pijlers verschillen.
We doen daarmee aan spreiding van economische risico’s. Ook doen we aan spreiding van “reputatie-risico”.
Waarom zou de overheid beter in staat zijn de belofte ten
aanzien van de AOW gestand te doen, dan sociale partners de belofte ten aanzien van het arbeidsgerelateerde
pensioen? Of andersom, natuurlijk. De in het geding zijnde reputaties zijn niet 24-karaats, daarom doen we aan
spreiding.
Ten aanzien van het kapitaal is het drie-pijler-systeem
ééndimensionaal: centen vormen de risico-verzekering
voor de toekomst. Maar er zijn meer vormen van kapitaal
die moeten worden onderhouden. Menselijk kapitaal is
er één van (kennis, kunde, ervaring). Het resultaat van het
financiële kapitaal kan op de beoogde pensioendatum
tegenvallen. De pensioenleeftijd wordt dan een variabele:
(iets) langer doorwerken levert een beter pensioen op.
Langer doorwerken kan alleen als kennis en kunde worden onderhouden en vernieuwd. Wie aan risico-spreiding
doet, investeert veel in het menselijke kapitaal.
Sociaal kapitaal moet ook worden onderhouden.
Individualisering leidt tot maatwerkoplossingen. Dit leidt
tot veel uitzoekwerk, tot specifieke keuzes, tot gevechten
met de bureaucratie (vergelijk persoonsgebonden budget, kinderopvang). Niet iedereen is hiertoe in staat, zacht
gezegd. Er is dus ruimte voor begeleiding, voor intermediairen. Niet om de individuele verantwoordelijkheid
over te nemen, maar om die te ondersteunen. En helpen
waar te maken.

Langs deze lijnen kunnen meer onderwerpen worden
geanalyseerd. Steeds geldt dat niet de overheid alleen het
schild voor de zwakken is, maar dat overheid en samenleving tezamen het schild voor de zwakken moet zijn. Als
de politiek het primaat neemt, worden verantwoordelijkheden afgeschoven: hervormen van de samenleving
zonder de samenleving er bij te betrekken. Individuen
hebben intermediaire organisaties nodig om zich tegen
deze vorm van politiek primaat te beschermen. Wat dat
betreft kent de samenleving achterstallig onderhoud.
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Ingezonden Reactie
Herman van Braak [h.h.van.braak@hccnet.nl]
woensdag 15 september 2004
denkwijzer@christenunie.nl
Bezuinigen

Hierbij nog een reactie op het artikel “Help, we moeten
bezuinigen” uit DenkWijzer februari 2004. Het onderwerp
is onverminderd actueel. Ik wil daarom nog even een
aspect aan de orde stellen dat ik tot mijn verwondering
miste in het artikel.
Er wordt namelijk in het geheel geen melding gemaakt van
de inkoopfunctie. Een gemeente van enige omvang koopt
per jaar voor vele miljoenen euro’s goederen en diensten in,
van kantoorbenodigdheden tot schoonmaakdiensten tot
wegenbouw etcetera. Het is onbegrijpelijk dat het belang
van een volwassen inkoopfunctie vaak niet ingezien wordt.
Dit leidt tot een gigantische verspilling van gemeenschapsgelden. Het bedrijfsleven levert niet voor niets erg graag
aan de overheid!

In mijn woonplaats is er, na jaren van aandringen o.a.
vanuit de ChristenUnie-fractie, nu een soort inkoopcoördinator aangesteld, die richtlijnen geeft voor de inkoop.
Naar mijn mening is dit niet meer dan een zoethoudertje
dat in werkelijkheid maar weinig rendement kan opleveren. Alle hobbyisme van medewerkers die graag inkopertje
spelen (want dat is het gevoel dat een rol speelt!) zou
uitgebannen moeten worden. Ervaring leert dat een echte
inkoper zonder problemen gemiddeld een prijsverlaging
van 15% weet te bereiken. Deze inkoper moet dan wel
precies de specificaties kennen van wat er ingekocht moet
worden. Dit levert een bijkomend voordeel op: degene die
aan de goederen of diensten behoefte heeft, wordt in deze
situatie gedwongen nauwkeurig te definiëren wat hij
nodig heeft en dat is heel nuttig om tot zinvolle aankopen
te komen.
DenkWijzer - december 2004
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“Het gemeen wel- en qualik-vaaren”
De sociale markteconomie op de proef gesteld
Door prof. dr. H.W. de Jong

In het artikel op de voorgaande bladzijden schreef van Benne Van Popta over globalisering en technologische ontwikkelingen. “Globalisering schept kansen, maar houdt ook bedreigingen in. De nationale economie is steeds gevoeliger geworden voor internationale ontwikkelingen.” En: “Een toppositie kan snel afbrokkelen, soms door ontwikkelingen uit niet onderkende hoeken. Stilstand leidt tot achteruitgang omdat
anderen vooruitbewegen. De huidige welvaart is geen gegarandeerd bezit.” In dit artikel gaat prof. De Jong
verder in op de relatie tussen de Nederlanse economie en de rest van de wereld, en op de houdbaarheid van
het sociale.
Sinds bijna duizend jaar hebben de Lage landen een
maatschappelijk stelsel van particulier eigendom van
goederen en rechten en (grotendeels) vrije bestedingen
van het inkomen. De hoge productiviteit die de economische bedrijvigheid in de Nederlanden al die tijd, met
betrekkelijk korte onderbrekingen, kenmerkte had veel
met de vrije markteconomie van doen. De hoge grondopbrengsten maakten niet alleen de boerenstand rijker
maar schiepen ook een surplus dat verstedelijking met
De bedreiging van buitenaf is reëel in een geliberaliseerde wereld
waar kennis en kunde voor velen die zich de moeite willen geven,
voorhanden is maar waar de loonkosten, naar het zich laat aanzien
langdurig en aanzienlijk zullen blijven verschillen.
de daarbij behorende hoge industriële en commerciële
productiviteit mogelijk maakte. Dat de Lage landen in de
Middeleeuwen direct na de toonaangevende Italiaanse
steden kwamen, in de 15e tot 18e eeuw de primus in de
wereld der rivaliserende naties waren en in de 19e en
20e eeuw afwisselend vlak op Engeland en de Verenigde
Staten volgden, of, zoals thans, weer boven deze landen
uitsteken, is aan het bestaan van onze markteconomie
toe te schrijven.

De reus uit het Oosten

Maar onderkennen wij dat in de komende halve eeuw
een reuzeneconomie, thans aan het ontstaan, ons zal
uitdagen, grote kansen zal bieden, maar het ons ook
knap moeilijk kan maken? Het complex van Aziatische
economieën, met China als de motor daarin, heeft na het
extreme communisme van Mao Zse Tung de omslag naar
de thans wellicht meest ongebreidelde markteconomie
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gemaakt. Eigen grond ter bebouwing, het bedrijf dat
men bezit tot bloei brengen, zich een huis en duurzame
consumptiegoederen aanschaffen, investeren in eigen
kennis en kunde ... het grootste volk op aarde omarmt
het alles met een spontaniteit en inzet die verbluffen.
Deze groei overtreft qua omvang, duur en snelheid alles
wat we in de geschiedenis hebben meegemaakt. Hoewel
in de toekomst obstakels vanuit ongedachte hoeken zouden kunnen oprijzen, is het beter daar niet mee te rekenen. Het model dat de Chinese en, in iets mindere mate
de andere Aziatische economieën tekent is het model
van de klassieke economie: een praktisch ongelimiteerd
aanbod van arbeid, berustend op hoge bevolkingsgroei
(Malthus) of uitstoot van arbeid (Marx). In China en
India is van geen der beide grondslagen sprake, maar
van een enorm arbeidsreservoir. Dat drukt het loon op
een constant laag niveau en de groei zal afhangen van
het beschikbare kapitaal. Dat stroomt middels zeer grote
buitenlandse investeringen binnen. Als er niets méér aan
de hand zou zijn, zou de dreiging beperkt blijven tot de
onderkant van het productenassortiment. En daarmee
hebben we in de afgelopen decennia leren leven door het
ontwikkelen van innovaties: nieuwe producten, processen en organisaties.
Maar er is meer aan de hand, zodat het klassieke model
een belangrijke aanpassing moet ondergaan. Vooral in
China steken enkele determinanten gunstig af: de kindersterfte, hoewel nog hoger dan in Europa of Amerika
is laag voor een arm land en daalt voortdurend, de
ondervoeding van beneden vijfjarigen is gezakt naar 10%
van de kinderen, 99% van de kinderen krijgt een lagere
schoolopleiding, hogere opleidingen groeien snel (2,8
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Als het Chinese vernuft, dat in het verleden zoveel
uitvindingen heeft opgeleverd, terugkeert zijn we
gedoemd de concurrentiestrijd te verliezen.
miljoen afgestudeerden waarvan 330.000 ingenieurs; ter
vergelijking: in Duitsland 37.000) en de inkomensverdeling is nog steeds relatief gelijkmatig. Het aandeel van
het laagste vijfde deel inkomenstrekker in het nationaal
inkomen was in 2001 (volgens de Wereldbank) 5,9%, even
hoog als in Verenigde Staten (5,2%), Engeland (6,1%), en
iets lager dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland (het
boven 7%). De algemene impressie is bovendien dat
Chinezen ijverig en zeer leergierig zijn.
De aanpassing van het klassieke model is nu dat de
lange-termijn arbeidsaanbodcurve niet horizontaal
verloopt maar voor een groeiend deel van de bevolking
stijgend is als gevolg van de bestedingen aan gezondheid en scholing van de bevolking. Indien de conditie en
kunde van de werknemer toenemen, stijgt ook zijn/haar
productiviteit. Dit is voor een land de doorslaggevende
factor wat betreft de welvaart per capita op de lange
termijn.

Economische interdependentie

Het concurrentievermogen is nauw met de productiviteit
verbonden, hoewel op de korte termijn de ruilvoet1 zich
doet gelden. Als olie en andere grondstoffen duur zijn
vormen ze een belasting voor de importerende landen;
de ruilvoet verbetert daarentegen door nieuwe producten waarnaar in de wereld vraag ontstaat (computers,
chipsmachines, mobiele telefoons, etc.). Door deze beide

navelstrengen, productiviteit en ruilvoet, zijn de nationale economieën in de wereld met elkaar verbonden.
Hier geldt hetzelfde als voor de transacties op de binnenlandse markten waar mensen willen ruilen door koop
en verkoop, huur en verhuur, lenen en uitlenen. Pieter
de la Court, Nederlands econoom in de 17e eeuw, drukte
deze interdependentie als volgt uit: Alle ingezetenen zijn
“door een gemeen wel- en qualik-vaaren wonderlik aan
elkaar gekoppeld”. Door de keuze van zijn woorden laat
hij zien dat dit zowel ten goede als ten kwade verstaan
kan worden.2
Zal de opkomst van een verre reuzeneconomie ons
bedreigen? De onrust groeit in de Verenigde Staten en
Europa, die trouwens beide te maken hebben met buren
als Mexico resp. Oost-Europese landen die ook lage
loonstandaarden hebben. De opkomende vloed Chinese
producten, de migratie van grote en (toenemend) ook
middelgrote ondernemingen naar Oost-Europa en Azië,
de baanloze groei en grote betalingsbalans tekorten
in de VS zijn waarneembare feiten die een toekomstig
‘qualik-vaaren’ doen verwachten op grond van genoemd
aangepast model: het enorme arbeidsreservoir drukt de
lonen van de ongeschoolde arbeid; de grotere prestaties
in hoog-productieve sectoren zullen weliswaar beter
worden beloond, maar de voortdurende instroom van
gekwalificeerde arbeid belet het ontstaan van schaarstepremies. Anders gezegd: zelfs wanneer een sector in
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China het Westerse productiviteitsniveau bereikt zal het
loonniveau belangrijk achter blijven.
Als het Chinese vernuft, dat in het verleden zoveel uitvindingen heeft opgeleverd, terugkeert zijn we gedoemd
de concurrentiestrijd te verliezen. Sommige bestuurders,
ook in ons land, concluderen daarom dat de sociale kanten van ons stelsel op de helling moeten. Die worden
onbetaalbaar, zegt men.

Het sociale en het economische

In dat standpunt liggen twee vragen besloten: hoe is de
verhouding tussen de beide in dit kopje van de paragraaf genoemde facetten? En, als we het begrip ‘sociaal’
beperkter omschrijven, namelijk als de verzorgingsstaat,
valt deze dan nog langer te handhaven of moet de ontmanteling ervan, reeds in gang gezet, worden voltooid?
Onze Nederlandse geschiedenis overziende kan men drie
fasen in de ontwikkeling van het ‘sociale’ voor de komst
van de verzorgingsstaat onderscheiden.
Het is het waard om de sociale markteconomie met z’n solidariteit
en zorg voor hen die niet kunnen werken te behouden. Maar een eerste
vereiste daartoe is een stevig economisch fundament.

armlastigen in een niet te grote stad konden problemen
geven. En let op: de vergunning gaf slechts het recht om
door eigen bedelwerk in het levensonderhoud te voorzien.
Het verwervingsprincipe was in Calvinistisch Nederland
van die dagen het beproefde recept voor sociale steun.
Zei Huizinga niet dat de Hollandse vrijgevigheid even
beroemd was als de Hollandse winzucht? En was het dan
niet voor de hand liggend om de eerste in dienst van de
laatste te stellen?
In de 19e eeuw bleef de zakelijke beschouwing overeind
want in het eerste Nederlandse boek over de Beginselen
van Staathuishoudkunde (1850) van de Bruyn Kops
noemt deze christelijk-liberale auteur armoede en pauperisme het gevolg van gebrek aan genoegzame voortbrenging en wijst de gedachte af dat algemene verdeling
van rijkdommen welvaart zou kunnen brengen. Bedeling
van echte armen is onvermijdelijk zegt hij, want velen
kunnen zich maatschappelijk niet staande houden. Maar
het is een noodzakelijk kwaad; bij voorkeur moeten deze
mensen door scholing, opvoeding en regelmatige arbeid
eraan gewennen een productieve bijdrage aan de samenleving te geven. “Bedeling is slechts een gedeelte van het
vraagstuk van het pauperisme. Al de delen van het volk
meer voortbrengend te maken is de groote zaak!”. Of dat
door staatskerk of particulieren wordt uitgevoerd is minder belangrijk dan hoe bedeeld wordt. 4

In de Middeleeuwen overheerste het motief van de ‘compassie’ met de arme, oude, gehandicapte en zieke naaste,
het ‘kind van de Heer’. Zo’n mens, ‘un membre souffrant
De 20e eeuw
de Jésus Christ’ zoals de Fransen zeiden, was het voorNa de Eerste Wereldoorlog treedt de staat op en bevorbeeld van de bevoorrechte sinds Sint Franciscus en de
dert door uitgaven voor onderwijs en sociale taken de
bedelorden die het economisch leven bewust verzaakten. door de Bruyn Kops aangewezen opgaven. De bijgaande
In de Zeven Werken van Barmhartigheid, geschilderd
figuur toont belastingen en overheidsuitgaven (zondoor de Meester van Alkmaar (Rijksmuseum) in 1504 is
der de overdrachtsuitgaven) gedurende de hele vorige
dit ideaal verbeeld. Tegelijk was het contrast met het eco- eeuw. De geweldige stijging tot het einde der jaren
tachtig is evident evenals de grote bezuinigingsoperatie,
nomische bijzonder groot: vier jaar voor Franciscus van
zodat thans een stabilisatie van de overheidsfinanciën
Assisi had een andere Italiaan, Leonardo Forbonacci in
Pisa zijn ‘Liber Abaci’ gepubliceerd (1202). In dit boek werd is bereikt.5 (Een weinig gelukkige, pro-cyclische maniOosterse algebra geïntroduceerd en benut om calculaties pulatie tijdens de laatste conjunctuurgolf bracht een,
van prijzen en winsten te maken. Ook zou Forbonacci het hopelijk tijdelijke, storing teweeg). Bij het aandeel van
dubbel boekhouden hebben ingevoerd en schreef hij over 28 á 30% dat uitgaven en belastingen van het netto
de monetaire kringloop. Terwijl de ene Italiaan inzicht en nationale inkomen uitmaken moeten de circa 32% die de
berekening van het economische waardeprincipe scherp- overdrachtsuitgaven vormen nog opgeteld worden om
de last van de verzorgingsstaat te peilen die op het werte, verpersoonlijkte de andere de armoede als christelijk
voorbeeld ter navolging.3
kende deel, dat in de wereld moet concurreren, drukt. Is
Het thema werd in de zeventiende eeuw uitOverheidsuitgaven en belastingen 1900 -2003
gebeeld door Jan Steen op het onlangs door
het Rijksmuseum verworven schilderij ‘De
Burgemeester van Delft’ (1654). De rijke man
zittend op de stoep van zijn woning aan de
Oude Gracht heeft de bedelbrief in de hand
die de arme vrouw hem heeft overhandigd.
Deze brief is haar legitimatie bij het bedelen: de stadsautoriteiten verschaften die
aan armen, deels uit liefdadigheid, deels om
de sociale rust in de hand te houden. Veel
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dat teveel, gelet op het aandeel van ongeveer 50% in de
Europese Unie (gemiddeld), van zo’n 30% in de Verenigde
Staten en van een nog lager percentage in China? De
meningen zijn daarover sterk verdeeld.
Enkele overwegingen kunnen verklaren waarom, althans
in het verleden, de sociale markteconomie geen grote
problemen heeft ondervonden:
Ten eerste, was de economische groei in de Europese
welvaartsstaten niet lager dan in de VS: de lange-termijn doorsnee-groei was in beide continenten 2,25%
per jaar. Ten tweede is er geen noemenswaardig
verschil in de productiviteit per uur. Ten derde zijn
vele uitgaven in de verzorgingsstaat groeibevorderend
geweest (onderwijs) of richtten weinig schade aan.
Zoals Peter Lindert in een onlangs verschenen boek
signaleert6 drukken de belastingen in Europa relatief
sterk op de consumptie en minder op arbeidsinzet of
investeringen: de belasting op de toegevoegde waarde
(BTW) treft de binnenlandse bestedingen, maar of dat
steeds een voordeel is mag betwijfeld worden. Vooral in
een economische teruggang zijn consumptie-uitgaven
voor het kleine en middelgrote bedrijfsleven als een soort
stootkussen.
Een ander nadeel van de huidige verzorgingsstaat is de
bureaucratie, want de toedeling van sociale gerechtigheid over alle betrokkenen vergt een omvangrijke administratie en controle. Een grote inspanning zou daarom
geleverd moeten worden om deze te beteugelen. De
enige manier om dat te bereiken is om vrij rigoureus de
regelgevers, hun bureaus, hun bemoeienissen te kortwieken: wij hebben meer ‘Indians’ en minder ‘Chiefs’ nodig.
In onderwijs en gezondheidszorg, bij politie en gemeenten zijn veel minder planners en veel meer doeners
nodig. Een sterke bureaucratie is ook gevoelig voor de
influisteringen van belangengroepen in bedrijfsleven en
organisaties. Elke keer blijkt dat corruptie nauw verbonden is met bureaucratie of het nu Den Haag is of Brussel
of welke andere plaats ook.

lijk zullen blijven verschillen. Gevoegd bij het ontstaan
van enorme markten werken die condities als een magneet op Westerse ondernemingen die hun investeringen
verleggen en daardoor de dynamiek uit de Westerse economieën naar elders verplaatsen. Dat China eerder
of later zal moeten revalueren, sociale en vervuilingsIn onderwijs en gezondheidszorg, bij politie en gemeenten
zijn veel minder planners en veel meer doeners nodig.

kosten zal moeten maken is buiten kijf. maar deze zaken
zullen het kostenverschil niet egaliseren.
Kortom, het is het waard om de sociale markteconomie
met z’n solidariteit en zorg voor hen die niet kunnen
werken te behouden. Maar een eerste vereiste daartoe
is een stevig economisch fundament en ik heb er, net als
een groot deel van de bevolking, weinig vertrouwen in
dat de politici dit kunnen leggen.

1

2

3

4

5

Conclusies

Er blijkt, alles samenvattend, wel degelijk een bedreiging
van de sociale markteconomie te bestaan zowel van
binnenuit als van buitenaf. Het geheel is topzwaar van
bureaucratie en belastingen/overdrachtsuitgaven waardoor de kosten voor de particuliere sector waar het inkomen verdiend moet worden te hoog zijn. De lasten op
arbeid moeten omlaag. De zogenoemdewig -15 jaar geleden reeds uitvoerig besproken - is nog te weinig gereduceerd en gefiscaliseerd en telkens opnieuw bedenken
politici nieuwe belastingen, al zijn ze soms van geringe
omvang, zoals de vaarbelasting van de ChristenUnie7.
De bedreiging van buitenaf is reëel in een geliberaliseerde wereld waar kennis en kunde voor velen die zich de
moeite willen geven, voorhanden is maar waar de loonkosten, naar het zich laat aanzien langdurig en aanzien-

6

7

Ruilvoet = Gemiddeld exportprijspeil gedeeld door het gemiddeld
importprijspeil. Ruilvoetverbetering = Stijging van het gemiddelde
exportprijspeil ten opzichte van het gemiddelde importprijspeil.
Zie: http://www.economische-begrippen.nl of
http://www.xs4all.nl/~mkalk/register.htm
Aanwijsing der heilsame politike Gronden en Maximen van de
Republike van Holland en West-Vriesland, 1669, blz.38. In deze tweede
uitgave van het werk dat in 1662 onder de titel Interest van Holland
ofte Gronden van Hollands-Welvaren was verschenen zijn twee
hoofdstukken te vinden van de Raadpensionaris Johan de Witt,
bevriend met de Ie Court. In deze geschriften toont de auteur hoe de
economische activiteiten nationaal en internationaal samenhangen
en welke voorwaarden daaruit de meest gunstige welvaart deden
ontstaan. Globalisering in niet alleen van deze tijd!
O.Langholm, Economics In the Medieval Schools, 1992. Hoe deze twee
via particulier eigendom, de markt en rechtvaardige prijzen in de
Scholastieke economie bij elkaar kwamen en daarmee de grondslag
legden voor de markttheorie van vele eeuwen daarna laat Langholm
in het Inleidend hoofdstuk zien door de expositie van het denken
aan de Parijse universiteit, 1200-1350.
J.L. de Bruyn Kops, Beginselen van Staathuishoudkunde, 1850.
Geciteerd uit de derde druk, 1859, blz.402-444.
De grafiek is een voortzetting van die gepubliceerd door van
Zanden en Griffiths in Economische Geschiedenis van Nederland in
de 20e eeuw, 1989. Zie ook F. de Kam e.a., De kerfstok van Nederland.
Begrotingstekorten en de last van de staatsschuld, 1990, hoofdstuk 1
en blz.26.
P.Lindert, Growing Public: Social Spending and Economic Growth
since the Eighteenth Century, 2003. Het verschil tussen de sociale
markteconomie en de verzorgingsstaat is dat de eerste een sociaal
vangnet heeft voor allen die niet werken kunnen, terwijl de tweede
bepaalde goederen aan iedereen ter beschikking stelt, gratis of voor
een standaardtarief en ongeacht het inkomen. Het verschil is in de
tekst niet uitgediept. Zie ook De Kam c.s. hoofdstuk 1 voor de invloed
op de publieke uitgeven.
Het programma van de ChristenUnie gaat op bepaalde plaatsen
over de schreef van de verzorgingsstaat: de ‘kritische’ bemoeienis
van de overheid met de consumptie van burgers (p.48), het belasten en subsidiëren van allerlei particuliere goederen ter wille van
sturing, etc. Als het werkelijk de bedoeling is oevers en water te
beschermen tegen plezierjachten, moet men een verbod op het
varen binnen 500 meter van de wal voor motorboten invoeren die
sneller dan zeg 6 km per uur varen. Politici zijn te gretig bezig met
andermans arbeid en eigendom.

DenkWijzer - december 2004

15

ThemaStudie

Nieuwe solidariteit?
Door Roel Kuiper, bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de EUR en lector samenlevingsvraagstukken aan de Christelijke Hogeschool in Ede en de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

De gebeurtenissen van de afgelopen maand hebben duidelijk
gemaakt hoe diep de kloven zijn tussen bevolkingsgroepen in
Nederland. Er is vaak gezegd dat de solidariteit in de samenleving onder druk staat. Daarbij werd doorgaans gedacht aan
sociaal-economische verhoudingen. Nu wordt duidelijk hoezeer
religieuze en culturele verhoudingen gekenmerkt worden door
afstand en negatieve beeldvorming. Respect en onderlinge waardering blijken soms ver te zoeken. Nederland blijkt een verdeeld
huis, burgers zien elkaar niet echt staan en de vrijheid elkaar
geestelijk te verwonden wordt gekoesterd.
In die samenleving wordt nu gewerkt aan een grondige
herziening van de verzorgingsstaat. Ons stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen kan niet in de oude
vorm gehandhaafd blijven. Burgers moeten weer vorm
gaan geven aan onderlinge bijstand dicht bij huis. De
op stapel staande Wet Maatschappelijke Ondersteuning
wil een eind maken aan het vanzelfsprekend beroep op
de overheid als het gaat om maatschappelijke hulp. Wat
hebben we daarvan te verwachten? Is het reëel te veronderstellen dat mensen in een kwetsbaar maatschappelijk
klimaat deze verantwoordelijkheden oppakken?
Het kabinet geeft verantwoordelijkheden welbewust terug aan
de samenleving. Maar hoe kan die samenleving onder de huidige
omstandigheden terugkeren tot de sociale saamhorigheid en de
zorginzet die nodig is om hieraan gestalte te geven?
De kritiek van christelijke zijde - ook verwoord door GPV
en RPF - op de verzorgingstaat is steeds geweest dat deze
sociale verantwoordelijkheden wegnam uit de verbanden
waar mensen met elkaar samenleven. De ‘natuurlijke’
solidariteit dicht bij huis werd ingeruild voor een ‘kunstmatige’, die geen beroep meer deed op persoonlijke inzet
en nabije zorg. De Kamper hoogleraar J. Veenhof schreef
in 1966 een protest tegen de Algemene Bijstandswet. ‘Er
is te weinig een diepe zorg dat deze ontwikkeling der dingen betekent een terugdringen van de individuele mens
tot de positie en functie van een onbelangrijk atoom van
een koude, harde, eenvormige collectiviteit, en daardoor
een voortgaande ondermijning van de verantwoordelijkheid voor zichzelf en de medemens’.
Het kabinet bouwt dit collectieve nu af en neemt afscheid
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van de verplichting tot een generiek zorgaanbod. Ze geeft
verantwoordelijkheden welbewust terug aan de samenleving. Maar hoe kan die samenleving onder de huidige
omstandigheden terugkeren tot de sociale saamhorigheid en de zorginzet die nodig is om hieraan gestalte te
geven? Er is behoefte aan een ‘nieuwe solidariteit’, wordt
wel betoogd. Akkoord, maar hoe? Hebben christelijk-sociale opvattingen met betrekking tot de inrichting van de
samenleving ons hierin iets te bieden?

De noodzakelijke herstructurering

Laten we nog even terugblikken op de verzorgingsstaat
en de noodzakelijke ‘herstructurering’ ervan. Reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog sprak de Britse premier
Churchill over de noodzaak van voorzieningen ‘from
cradle to grave’, van de wieg tot het graf. De armoede en
werkloosheid van de jaren dertig, gevoegd bij de oorlogsellende van de jaren veertig, deden nieuwe visies ontstaan op de na-oorlogse samenleving. In Nederland hebben rooms-rode kabinetten gewerkt aan de opbouw van
een stelsel van volks- en werknemersverzekeringen. Ook
kwamen er sociale voorzieningen in zorg en maatschappelijke opvang. Inkomensvervanging, inkomensondersteuning stonden in deze fase centraal. Er was niet alleen
welvaartsgarantie, ook op het gebied van welzijn kwam
er een aanbod. Sommigen spreken over de verzorgingsstaat als deel van de Nederlandse identiteit; ze stond voor
emancipatie, bestaanszekerheid en sociale gelijkheid.
Deze ‘genereuze’ verzorgingsstaat raakte in de jaren
zeventig over zijn top heen. De eerste fase van noodzakelijk geworden herstructurering diende zich aan. De verzorgingstaat werd te omvangrijk, te duur en per saldo een
onbestuurbare bureaucratische moloch. Ook dienden zich
de eerste voortekenen aan van misbruik van collectieve
voorzieningen. Bij de herstructurering die in de jaren
tachtig ter hand werd genomen werd het gebruik van
voorzieningen aan banden gelegd (afslanking). Ook werden gebruikers van sociale uitkeringen geprikkeld tot een
tegenprestatie (activering) en werd op den duur gezocht
naar mogelijkheden van institutionele hervorming (introductie van marktwerking).
De aanpassing en herstructurering van de verzorgingstaat ging in de jaren negentig nog door. De activeringsprikkel kwam tot uitdrukking in de sterke nadruk op
arbeidsparticipatie. Geholpen door de economische groei
konden ook inderdaad meer mensen aan het werk worden geholpen, al was het via Melkertbanen. Tegelijkertijd
werden andere grote problemen naar de toekomst doorge-
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schoven: het oneigenlijk gebruik van de WAO en de gevolgen van de vergrijzing voor zowel de gezondheidszorg als
de financierbaarheid van het pensioenstelsel in Nederland.
Voor deze opgaven zag het kabinet-Balkenende zich gesteld.
De urgentie van de problemen drong des te sterker door
toen vanaf 2002 een economische recessie inzette. Toch is
het wat al te gemakkelijk om de gewijzigde economische
omstandigheden aan te grijpen voor de meest drastische
herstructureringsoperatie sinds twintig jaar. Er zijn ten
minste drie structurele onderliggende factoren die geleid
hebben tot de huidige poging het sociale gebouw te kantelen. Ze zijn voor een deel het resultaat van vroeger beleid
en voor een deel ingegeven door de inschatting van economische risico’s. En ten slotte is er nog zoiets als een ‘ideologie’ met betrekking tot de rol van de overheid. Ik loop deze
drie achtergrondfactoren langs.
1. De verzorgingstaat in zijn oorspronkelijke vorm heeft een
impuls gegeven aan idealen van persoonlijke ontplooiing
(emancipatie) en individualisering. Terwijl de arrangementen van de verzorgingstaat al werden afgebouwd, werden
deze idealen nog steeds gevoed. Het duidelijkst komt dit
tot uitdrukking in het beleid ten aanzien van huwelijk en
gezin: het kostwinnersbeginsel werd afgeschaft, maatregelen in de fiscale sfeer en de pensioensfeer schakelen
man en vrouw gelijk, kortom individualisering werd institutioneel gemaakt. Het beroep op voorzieningen werd
hierdoor niet kleiner maar groter. Er zouden nog veel meer
voorbeelden genoemd kunnen worden, maar het punt is
duidelijk: de huidige druk op voorzieningen is voor een
deel resultaat van vroeger overheidsbeleid.
2. Vervolgens is er het effect van de globalisering. Door de
transport- en ict-revolutie spelen economische processen
zich tegenwoordig op wereldwijde schaal af. Arbeid wordt
verplaatst naar lage lonen-landen. Het investeringsklimaat
in Nederland en in Europa in het algemeen is voor tal van
bedrijven niet aantrekkelijk meer vanwege de lastendruk.
Overheden maken dus een risico-inschatting. Hoge loonkosten, regeldruk en een hoog niveau van afdrachten staat toekomstige economische groei in de weg (anderzijds is juist
een hoogwaardig leef- en arbeidsklimaat met goede sociale
voorzieningen voor hoogopgeleide werkers aantrekkelijk).
3. Tenslotte is er een liberale ‘ideologie’ met betrekking tot
de overheid zelf, die in iedere fase van de herstructurering
van de verzorgingsstaat onweerstaanbaar blijkt. In deze
‘ideologie’ wordt benadrukt dat de overheid niet alles kan
en worden taken over de schutting van de samenleving

Er gaat geen leiding van de overheid uit met betrekking
tot de wijze waarop de samenleving die verantwoordelijkheden
zou moeten oppakken.
geworpen met een beroep op eigen verantwoordelijkheid.
Ik noem dit een liberale ideologie, omdat ze niet gepaard
gaat met de ontwikkeling van een visie op de samenleving
zelf. Met andere woorden: er gaat geen leiding van de overheid uit met betrekking tot de wijze waarop de samenleving die verantwoordelijkheden zou moeten oppakken. Er
wordt veel verwacht van de markt en het individu en daar
houdt het verhaal zo’n beetje op.

Christelijk-sociale uitgangspunten

In verschillende publicaties heeft de ChristenUnie (en zijn
voorlopers) zich uitgesproken voor een ‘sociale rechtsstaat’.
In een sociale rechtsstaat is de overheid gericht op het
doen ontstaan van rechtvaardige sociale verhoudingen.
Dat doet ze door het bieden van rechtsbescherming (sociale veiligheid), door integratie van bevolkingsgroepen en
individuen in het staatsverband en door het scheppen van
condities die de verantwoordelijkheidsbeleving in allerlei
verbanden mogelijk maakt. Tegenover de ‘autonomiemoraal’ die het voortdurend opneemt voor het individu, is
een ‘zorgmoraal’ nodig, die zich inzet voor de ander. De
bescherming van het gezin als de plaats waar mensen
sociale deugden leren, opgevoed worden tot verantwoordelijk burger en waar ook zorg wordt verleend aan elkaar
en aan anderen, is uit dit oogpunt van het hoogste belang.
Als hiervoor geen ruimte wordt gemaakt, kan men niet
verwachten dat de samenleving zomaar een nieuwe solidariteit voortbrengt.
De aanpassing van de verzorgingsstaat komt voort uit economische noodzaak. Nodig is echter een nieuwe visie op
samenlevingsverhoudingen en onderlinge verantwoordelijkheid. Het christelijk-sociale denken heeft hiervoor zeker
nog veel te bieden, maar dan moeten beleidskeuzes hier
ook wel op geënt worden. Voor christenen is het dienen
van elkaar in de samenleving niet afhankelijk van wat de
overheid doet. Het is ook een roeping die rechtstreeks uit
de Bijbel op ons af komt. Daar waar de ‘grondslagen zijn
vernield’ (Psalm 11:3) - en de geschiedenis van de verzorgingsstaat leidt in zekere zin tot deze constatering - is het
goed te bedenken dat christenen gewoon door moeten
gaan met wat zij hun roeping weten: het dienen van de
naaste. Het mag misschien zo zijn dat de huidige wetgeving de samenleving verder van huis brengt, maar dat verhindert de christen niet sociaal en maatschappelijk actief
te blijven.
DenkWijzer - december 2004
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De sociaal-economische kaders van de ChristenUnie

In gesprek met André Rouvoet
De ChristenUnie is te links. Dit verwijt blijft klinken in delen van

Door Bert Heuvelman

de partij. Is dat terecht? En wat zijn nu de sociaal-economische
uitgangspunten van de partij? Hoogste tijd voor een gesprek met
fractievoorzitter André Rouvoet.

Als het gaat over sociaal-economische thema’s en over
de positie van kwetsbare groepen in de samenleving
stemt de ChristenUnie zeer regelmatig mee met de linkse
oppositie. In tegenstelling tot CDA en SGP.* Bovendien
diende de ChristenUnie net als de linkse oppositiepartijen ook een tegenbegroting in. Groeit de kloof tussen de
ChristenUnie en haar vanouds natuurlijke bondgenoten?
Die vraag houdt de gemoederen binnen de partij bezig.
Zo worden er in dit nummer van DenkWijzer een aantal
kritische noten gekraakt en werd er nog niet zo lang geleden op het discussieforum www.ebate.nl stevig gediscussieerd over de vraag wat die vage term ‘christelijk-sociaal’
nu toch eigenlijk inhoudt. Is christelijk-sociaal links? Zo
ja, wat is er op tegen? Zo nee, waar staat de partij dan
wel?

Ik wil wegblijven bij het idee dat christelijk links zou zijn.
U noemt de ChristenUnie een christelijk-sociale partij.
Krijgt u daardoor niet een te links imago?
“Ik vind christelijk-sociaal een prachtige term, maar
eigenlijk hoeft de aanduiding ‘sociaal’ er niet bij.
Christelijke politiek is ook sociale politiek. Het brengt
echter wel degelijk iets tot uitdrukking. Voor veel mensen betekent christelijk-sociaal zoiets als een christelijke
partij die vooral naar links neigt. Maar als je kijkt naar de
geschiedenis van de christelijk-sociale beweging in ons
land, dan heeft die toevoeging ‘sociaal’ vooral te maken
met de visie op de samenleving, op onderscheiden verantwoordelijkheden. Onze traditie begint bij Groen van
Prinsterer en Abraham Kuyper. Bij hen waren de ordeningen en verantwoordelijkheden in de samenleving hét
thema. Christelijk-sociaal ziet op de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van maatschappelijke ver* Het gaat daarbij om een veelheid aan onderwerpen:
• Zorgvernieuwing in thuiszorg en verpleeghuiszorg
• De inkomenspositie van gehandicapten en chronisch zieken
• Gehandicaptensport
• De vraag in hoeverre mensen met een laag inkomen aan de georganiseerde sport kunnen deelnemen
• Tussentijdse verhoging van de nominale ziekenfondspremie
• De financiering van kinderopvang voor reïntegrerende arbeidsgehandicapten
• Leeftijdsdiscriminatie
• Verruiming van de vrijlating van de AOW-toeslag voor werknemers
in de zorgsector
• Sociale woningbouw, etc.
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banden en organisaties zoals werkgevers, werknemers,
ouderenbonden en gezinnen. Naast de overheid. Dat
heeft meer met maatschappijordening te maken dan
met een politiek-inhoudelijke oriëntatie die naar links of
rechts zou neigen. Vanuit die context hecht ik juist sterk
aan de kwalificatie ‘christelijk-sociaal’. Daar hoort ook bij
dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft om
op te komen voor de sociaal kwetsbaren en het milieu.
Te vaak wordt ‘christelijk-sociaal’ echter daartoe verengt.
Dat is een versmalling. Het is onmisbaar, maar niet het
enige. Ik wil wegblijven bij het idee dat christelijke politiek links zou zijn.”
Wat zijn vanuit die samenlevingsvisie de sociaal-economische uitgangspunten van de ChristenUnie?
“Naast de ‘onderscheiden verantwoordelijkheden’ van de
verschillende maatschappelijke verbanden gaan we ook
uit van een mensvisie, waarin de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens centraal staat. Met tegelijkertijd
het besef dat een mens nooit alleen leeft en dus altijd in
samenhang met anderen leeft en werkt.”
“Zowel de liberalen als de sociaal-democraten gaan uit
van het paradigma ‘markt en staat’. Ze zoeken beide een
(ander) evenwicht in die keuze. De ChristenUnie gaat
echter uit van een ander paradigma, namelijk dat van
‘staat, samenleving en individu’. Daarbij is het dus niet
alleen een keuze om verantwoordelijkheden te leggen óf
bij het individu óf bij de overheid. We hebben te maken
met zelfstandige verbanden met eigen verantwoordelijkheden waar de overheid niet los van staat, maar waar de
overheid ook niet primair verantwoordelijk is. Denk aan
school, kerk, gezin en bedrijven. De overheid heeft daar
altijd een voorwaardenscheppende bemoeienis in én
waar nodig een corrigerende rol. Bijvoorbeeld daar waar
de vrije marktwerking tekort schiet.”

Gereguleerde vrije markt

“Als gevraagd wordt naar onze uitgangspunten dan
hoort daar het vrije marktprincipe wél bij. Ons verkiezingsprogramma onderschrijft het belang van vrij ondernemerschap. Maar we spreken ook - waar nodig - van een
gereguleerde markt. Omdat de markt niet het één en al
is en de overheid vanuit publieke belangen, welke dan
ook (bijvoorbeeld onze concurrentiepositie, arbeidsparticipatie, beheersing van de collectieve lasten, bescherming van de zwakken) in mag grijpen, zelfs behóórt in
te grijpen. Dit principe kan zelfs op een bepaalde manier
toegepast worden op de zorg en het onderwijs, waarbij
de overheid - krachtens de Grondwet - verantwoordelijk
is voor de kwaliteitswaarborging. Het mag dus nooit de
kwaliteit of bijvoorbeeld de toegankelijkheid aantasten.
Ik vind wel dat de mogelijkheden tot toepassing van concurrentie en marktwerking in de zorg beperkter zijn dan
in de harde economische sectoren van het bedrijfsleven.

Maar er zijn mogelijkheden en die mogen best eens creatiever onderzocht worden.”
Het lijkt erop dat die corrigerende rol van de overheid bij
de ChristenUnie meer centraal is komen te staan. Is de
sociaal-economische visie van de ChristenUnie veranderd?
“In zekere zin. De mate waarin je jouw uitgangspunt
meer of minder benadrukt, hangt natuurlijk ook sterk af
van de context waarin je opereert. Het maakt nogal uit
of je, met één en dezelfde sociaal-economische visie, bijvoorbeeld tegenover een kabinet Den Uyl of een kabinet
Het huidige kabinet heeft maar één mantra, namelijk
de ‘eigenverantwoordelijkheid’. Maar dat lijkt meer en meer
een efficiencyslag bij de overheid te worden, in plaats van
een principieel politieke keuze.
Lubbers staat. In de kleine 20 jaar die ik nu actief ben
voor de partij zie ik in mijn overtuiging één duidelijke
constante lijn: dat wij onze verschillende uitgangspunten
steeds opnieuw met elkaar in balans proberen te brengen. Maar de mate waarin het ene of andere uitgangspunt tot expressie komt, hangt in grote mate af van de
omgeving waarin je politiek bedrijft.
Het huidige kabinet heeft maar één mantra, namelijk de
‘eigen verantwoordelijkheid’. Maar dat lijkt meer en meer
een efficiencyslag bij de overheid te worden, in plaats van
een principieel politieke keuze. Dat brengt ons er heel
dikwijls toe om dat andere element van onze benadering
tot uitdrukking te brengen, namelijk dat dit kabinet iets
heel essentieels, de solidariteit, vergeet. Tegenover Den
Uyl zouden we het omgekeerde geroepen hebben. Hem
zouden we voorgehouden hebben dat mensen in de eerste plaats zélf verantwoordelijk zijn voor hun onderhoud
en het dak boven hun hoofd. Maar het is dan nog steeds
dezelfde visie.”
Vindt u dat de sociaal-economische kaders van de
ChristenUnie voldoende consistent uitgewerkt en doordacht zijn?
“Ik ben daar nooit tevreden over, omdat ik vind dat je op
elk terrein altijd je visie moet actualiseren. De omgeving
verandert voortdurend. Maar ik stel wel vast dat wij meer
doordenkingen over onze sociaal- economische visie op
schrift hebben staan, dan bijvoorbeeld over medisch-ethische kwesties. En toch hoor ik nooit iemand vragen of we
daar wel genoeg over nagedacht hebben.
Bij sociaal-economisch beleid is het ongelooflijk belangrijk om onze visie regelmatig tegen het licht te houden
en te actualiseren in een snel veranderende omgeving
en met nieuwe vraagstukken. We zijn daar nooit klaar
mee. Dat is ook de reden dat wij tijdens het ledencongres
de resolutie om te komen tot een sociaal-economisch
beleidsplan omarmd hebben.”
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In de beleving van veel mensen is de ChristenUnie linkser
geworden. U zegt dat niet de ChristenUnie is veranderd,
maar de omgeving rechtser is geworden? Is dat niet een
beetje gemakkelijk?
“Natuurlijk zit er een ontwikkeling in het denken van de
ChristenUnie, maar het gaat er nu vooral om dat dit kabinet - vanwege de noodzaak tot bezuinigingen - benadrukt
dat hoe minder de overheid doet, hoe beter het is. Daarom
wordt zoveel mogelijk naar de eigen verantwoordelijkheid van de burgers geschoven. Vanuit onze maatschappijvisie ben ik het eens met die beweging, maar ik
protesteer tegen het tempo en de uitwerking. Dan steek
ik mijn vinger op en zeg ik: kabinet, premier Balkenende, u
schiet door, u vergeet de belangen van de kwetsbaren.”

alleen over 2005 gaat, terwijl zijzelf met een veel grotere
hervormingsoperatie bezig is. Een soort van 20-jarenplan.
“Ook de Miljoenennota heeft alleen betrekking op 2005.
Daar zit weliswaar een idee achter voor de lange termijn,
maar het kabinet moet de meerjarencijfers elk jaar drastisch bijstellen. Dat laat zien dat je alleen maar zeer globaal kunt aangeven hoe de maatregelen die we nu nemen
op de lange termijn zullen uitwerken.
In de keuze van instrumenten willen we laten zien
dat je het ook anders kunt doen.

Bij de Algemene Beschouwingen was de stelling van het
kabinet dat het onverantwoord was om veranderingen aan
te brengen in het voorgestelde sociaal-economische stelsel:
als je er maar één steentje uit loshaalt, staat onze heel toeKeuzes
komst op de tocht, want de plannen van het kabinet zijn
De overheid maakt de verkeerde keuzes?
de enige manier om ook op lange termijn ons stelsel veilig
“Het argument van bezuinigingen is valide. Dat vinden
te stellen. Met dat argument werden de tegenbegrotingen
wij ook. Het is een macro-economisch belang om onder
van de oppositie door vice-premier Zalm van tafel geveegd,
de drie procentsgrens van het EMU-tekort te blijven met
onze overheidsuitgaven. Ik ga wél het debat met het kabi- maar in datzelfde debat komt de coalitie met een eigen
net aan over de vraag welke keuzes er binnen die grenzen tegenbegroting waarin voor ruim 1 miljard aan andere
keuzes werd gemaakt. Ik heb Zalm geen moment horen
gemaakt worden. De lasten van de bezuinigingen kun je
zeggen dat dát onverantwoord was. In plaats daarvan
heel verschillend verdelen. Je kunt bijvoorbeeld de eigen
legde hij zich neer bij de politieke realiteit. Dat verwijt, dat
verantwoordelijkheid van chronisch zieken zo belangrijk
wij alleen naar 2005 kijken, zie ik daarom vooral als een
vinden, dat je ze meer ziektekostenpremie laat betalen
dan gezonde mensen. Daar kun je voor kiezen. Je kunt ook politiek verwijt. Ik snap het wel, maar ik ben er niet echt
zeggen dat je de eigen verantwoordelijkheid van burgers van onder de indruk.”
zo belangrijk vind dat je de aanschaf van een huis van
meer dan een half miljoen niet op kosten van de collecti- Lange termijn
viteit gesubsidieerd krijgt. Dat is ook een keuze. Hetzelfde Maar hoe kijkt de ChristenUnie verder dan 2005. Wat is uw
motief, maar een andere keuze. Van daaruit komen ook de lange termijnvisie?
verschillende tegenbegrotingen.”
“Ons inkomensplan richt zich inderdaad op 2005, maar
wij delen de visie voor de lange termijn met het kabinet.
Wij delen de noodzaak van herziening van het zorgstelsel,
we onderkennen de realiteit van de vergrijzing, we delen
Ik stel wel vast dat wij meer doordenkingen over onze sociaalde noodzaak om meer de eigen verantwoordelijkheid te
economische visie op schrift hebben staan, dan bijvoorbeeld
over medisch-ethische kwesties.
onderstrepen. In de keuze van instrumenten - dus niet in
de visie of de doelstellingen - willen we laten zien dat je
het ook anders kunt doen, waardoor je in de eerste plaats
“We moeten ons één ding wel héél goed realiseren. Alle
de notie van rechtvaardigheid en solidariteit meer tot zijn
debatten die in Den Haag op financieel-economisch terrecht laten komen. Want dat sneeuwt nu onder. En dan
rein gevoerd worden gaan over ongeveer één procent%
blijkt dat we vanuit diezelfde doestellingen, met onze vervan de totale begroting. Negenennegentig procent staat
vast en is niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Alle eigen
houdingsgewijs lichte bijstellingen een veel evenwichter
accenten van coalitie en oppositie, rechts en links, spelen
koopkrachtbeeld krijgen voor iedereen. En ook meer econozich dus af binnen dat kleine stukje van de begroting.
mische groei, meer werkgelegenheid en meer koopkracht
Macro-economisch maakt het weinig uit of een novoor iedereen. Het zijn spectaculaire resultaten. Dus het
claimkorting 250 euro of een eigen risico 100 euro is. Op
kan! Als je maar wilt. En dus is het te gemakkelijk om te
macroniveau is dat peanuts! Maar vanuit het belang van zeggen dat wij alleen naar 2005 kijken.
een eerlijke verdeling van de kosten die nodig zijn voor de
vergrijzing en de herziening van het zorgstelsel is het wel Het kabinet, met name Zalm en Balkenende, wil nogal
eens doen alsof zij zulke geweldige plannen hebben en
degelijk van belang. En vooral hoe dat concreet uitpakt
wij kortzichtig zijn en alleen maar aan de korte termijn
voor de mensen met een krappe beurs.”
denken. Maar mag ik dan een voorbeeldje geven. Als je
De tegenbegroting van de ChristenUnie, het inkomensplan wilt dat werkgevers een bijdrage leveren aan het in dienst
nemen of langer in dienst houden van gehandicapten en
voor 2005, kreeg een dikke pluim van het Centraal Plan
ouderen - omdat je dat maatschappelijk van belang vindt
Bureau. Het kabinet zal er echter op wijzen dat uw plan

20

DenkWijzer - december 2004

ThemaInterview

- maar je maakt het niet aantrekkelijk voor ze, dan moet je
het niet gek vinden wanneer ze zeggen: ‘doet u het lekker
zelf’. Maar bij de rijksoverheid zélf, dus op de departementen, is men er op gericht de oudere ambtenaren te laten
uitstromen, met het argument dat ze te duur zijn. Dat is
natuurlijk ook precies het argument van het bedrijfsleven.
En dan zeggen deze ministers tegen het bedrijfsleven: ‘u
moet ze wél in dienst nemen’. En hun middel is dan om
de opgebouwde rechten van werknemers - Vut en prepensioen - te beknotten. Ideologisch ben ik het met dat
laatste eens, want de overheid moet het eerder stoppen met werken ontmoedigen in plaats van stimuleren via de fiscus. Maar in de balans deugt het niet.
Maak het voor de werkgevers aantrekkelijk en geef zelf het
goede voorbeeld! Daarom hebben we naast de SPAK voor
de werkgevers ook een SPOK-regeling (specifieke afdrachtskorting voor ouderen), ingebracht bij de kabinetsformatie.
Ik heb het bij de laatste Financiële Beschouwingen weer
opnieuw ingebracht en minister Zalm heeft nu beloofd om
hier onderzoek naar te doen.
Een ander voorbeeld: Waarom stellen we niet een solidariteitsdag in? Als alle ambtenaren - en liefst ook alle werknemers in de marktsector - één vakantiedag inleveren, is er
meer ruimte voor publieke dienstverlening.”

krijgen. Maar we moeten het ook hebben over de vraag wat
net niet meer verantwoord is.”
En waar ligt die grens?
“Je kunt mensen niet onder het minimumloon duwen in
de hoop dat ze daardoor aan het werk gaan, omdat ze dan
óók het risico lopen uitzichtloos in de armoede terecht
te komen. Dat kun je niet maken! We zijn dan ook zeer
sceptisch over het plan van de coalitiepartijen om mensen
Het is funest als mensen in economisch opzicht lui worden,
omdat er voor ze gezorgd wordt.
tijdelijk onder het minimumloon te laten werken. Zolang
ik geen werkbaar plan heb gezien, vind ik dat we het minimumloon als sociale fatsoensnorm recht overeind moeten
laten staan.”

Vertrouwen

“Als je het hebt over uitgangspunten van een sociaal
economische visie, dan is ‘vertrouwen’ één van de kernwoorden. Vertrouwen tussen mensen onderling en tussen
samenleving en overheid. Een overheid die de ene keer dit
en de andere keer dat zegt of doet en ruziet met sociale
partners verspeelt vertrouwen. Zowel het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) als het Centraal Planbureau (CPB) in zijn
Levert dat wat op?
macro-economische verkenningen constateren een gebrek
“Het levert ruim 4.500 extra paar handen aan het bed
aan vertrouwen in de samenleving, onder andere door een
op. En bijvoorbeeld honderden extra politieagenten.
kabinet die met alles en iedereen ruzie maakt.
Want waar klagen mensen juist over? Over tekorten in
De mensen begrijpen de huidige keuzes niet. Waarom
die publieke dienstverlening. Er wordt gevraagd om meer
handen aan het bed en meer blauw op straat. En wat zegt komen er anders ruim 200.000 mensen naar het
Museumplein? Omdat men het niet billijk vindt. Het is
het Centraal Planbureau hierover: arbeidsduurverlenging
deels beeldvorming, maar deels zeker ook reëel. Ouderen,
heeft op alle fronten enorm veel positieve effecten. Zowel
voor de economische groei als voor de concurrentiepositie chronisch zieken en gehandicapten snappen niet dat zij de
prijs moeten betalen voor economisch herstel. Het kabinet
en het arbeidsmarktbeleid. En dan is het een beetje gek
om steeds te horen dat ons plan alleen maar korte termijn onderzoekt de verhoging van de AOW-leeftijd. Dan kan er
wel bij gezegd worden dat het kabinet er niets mee wil
effecten heeft.”
doen en het alleen maar wil onderzoeken. Maar het vertrouwen van mensen verdwijnt erdoor. . En dat begrijp ik
Vertrouwen
wel. Het essentiële vertrouwen dat nodig is voor het econoU wordt soms - indirect ook in het artikel van Herman
Timmermans - verweten te weinig werk te maken van de re- misch herstel ontbreekt, volgens het CPB. Mensen durven
activering van mensen die langs de kant van de weg terecht hun geld niet meer te besteden. Ze houden de hand op de
zijn gekomen. Is dat inderdaad zo?
knip. De maatregelen van het kabinet veranderen daar niks
“Ik ken het verwijt, maar ik herken het beeld niet. Het past aan. Sterker nog: de gevoelens van onzekerheid worden
in ieder geval zeker niet bij onze visie op sociale zekerheid. erdoor versterkt. De bedoelingen zijn goed, maar de maatIk kan er eigenlijk heel kort over zijn, pak ons verkiezingsregelen zijn contraproductief. Ons inkomensplan repareert
programma en al onze bijdragen aan het debat over dit
onderwerp er maar bij. Vanuit onze - volgens mij bijbelse
Een overheid die de ene keer dit en de andere keer dat zegt
of doet en ruziet met sociale partners verspeelt vertrouwen.
- visie op mensen, is het niet ideaal dat mensen voor hun

levensonderhoud afhankelijk zijn van de staat. Dus alles
wat ertoe bij kan dragen dat mensen weer zelf de verantwoordelijkheid voor hun levensonderhoud kunnen dragen,
is meestal ook het eerste wat mensen zelf willen. Het is
funest als mensen in economisch opzicht ‘lui’ worden,
omdat er voor ze gezorgd wordt. Je moet alles doen wat je
redelijkerwijs kunt doen om mensen weer aan het werk te

die kabinetsmaatregelen - vanuit dezelfde doelstellingen
voor de lange termijn en dat draagt bij aan het herstel van
vertrouwen en heeft dus positieve effecten op de economische ontwikkeling. Volgens het CPB. Zo simpel is dat.”
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De uitdaging:
wel of geen speculaasje
Door Jan Post, hoofdredacteur

waren geen partijen meer die voor
het ‘weldenkende deel der natie’ bij
voorbaat verdacht waren vanwege
verborgen revolutionaire plannen.
In de voorspoedjaren negentig bouwde de ChristenUnie haar imago van
sociaal-economisch progressief op.
Zij kreeg daarmee veel respect, al verMijn moeder is misschien wel een
profetes. Toen ik eens mopperde omdat diende zij er niet veel stemmen mee.
ik ‘alleen maar’ een speculaasje kreeg,
hield ze me voor dat ik dankbaar
Na de welvarende jaren die achter
moest zijn als ik mijn leven lang elke
ons liggen, blijkt de ‘Newconomy’
dag een speculaasje bij de koffie zou
slechts een spannende film te zijn
krijgen. Zij had als kind de crisis meegeweest waarin wij Nederlanders
eventjes de hoofdrol mochten spelen.
gemaakt, zonder speculaas.
Nu figureren we slechts en vragen
ons af of onze welvaart in de toeDat de ChristenUnie in de beeldvorming een sociale partij is, staat buiten komst niet verpletterd zal worden
kijf. Als ik me ‘buiten onze kringen’
door grote Europese en zelfs mondibegeef, en gelukkig doe ik dat veelvulale reuzen.
dig, ontvang ik van ‘linkse’ medelanders
warme blikken en handen als ik vertel
Zal ons ‘progressieve’ geluid hout blijdat ik ‘van de ChristenUnie’ ben.
ven snijden of zullen onze kinderen
ons als naïeve kleuters beschouwen
Vanaf het begin van de jaren negentig, voor wie geld geen probleem is, want
na de val van ‘de Muur’, is de RPF/GPV/ dat kan papa toch gewoon uit ‘de
muur’ halen? Houden zij ons dan
ChristenUnie sociaal-economisch aan
de progressieve kant van het spectrum voor dat we blij moeten zijn met een
speculaasje?
beland. Beter gezegd, is teruggegaan
naar de wortels van deze partij: de ARP
ten tijde van Abraham Kuyper die met Aanhangers van dit kabinet lijken
zijn Sociaal Congres (1891) een belangonze kinderen voor te zijn. Het gevaar
rijke bijdrage leverde aan het ontstaan bestaat echter dat hun profetie
zichzelf zal vervullen. Want econovan onze verzorgingsstaat.
mie is psychologie. Het is niet zo erg
Dat kon toen weer. Want voorheen was moeilijk jezelf in een figurantenrol te
praten.
‘sociaal-economisch links’ verbonden
met godloze communistische regimes
en met tegen deze regimes aanleunen- Zelfs in tijden van recessie met somde actiegroepen. In díe richting kon een bere wolken, ook aan de verdere horichristen zich niet begeven.
zon, is het onze taak om een schild
voor de zwakken te vormen. Zoals Van
Na de val van ‘de Muur’ ontstond ‘soci- Popta aangeeft: elk jaar een paar kleiale’ ruimte. GroenLinks en later zelfs SP ne stapjes levert op termijn een grote
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stap op. Als wethouder Sociale Zaken
heb ik teveel mensen ontmoet aan de
onderkant voor het wie de armoede
(al is het relatief) zwaar drukte op de
schouders van hun kinderen.
Tegelijkertijd vraag ik me af of ‘de
politiek’ met een blik op de komende
‘uitdagingen’ in staat is om een stevig
fundament te leggen onder een sociaal-economisch beleid dat recht doet
aan de zwakkeren in onze samenleving en tegelijkertijd voldoende prikkels bevat om de sterke schouders in
leergierigheid en ijverigheid te blijven
motiveren.
Want ‘ons volk’ wil graag heldere
keuzes. Links of rechts. Harde beloften
en effect op korte termijn. Daarmee
worden politieke partijen gedwongen
karikaturen van zichzelf te maken om
een ‘helder’ beeld in stand te houden
voor het kiezerspubliek. Zij houden
zichzelf gevangen en zijn niet zomaar
in staat een ‘nationaal parlement’
te vormen waarin een evenwicht
wordt bereikt tussen het ‘sociale’ en
het ‘economische’. Nuance wordt in
de politiek nu eenmaal niet getoond
en dus niet beloond. Het is dus niet
zo verwonderlijk dat 35% van de
ChristenUnie-stemmers geen rapportcijfer kan geven voor het sociaal-economisch beleid van de ChristenUnie.
En het is nog maar de vraag of de
overige 65% zou slagen voor het examen ‘wat zijn de sociaal-economische
standpunten van de ChristenUnie in
de afgelopen twee jaar’.
Het is de uitdaging voor de
ChristenUnie om helder te maken
waar zij om welke redenen welke
nuances legt.

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Wethouder in een gedualiseerde omgeving
Door Gerrit Jan Veldhoen, wethouder in Oldebroek
Nederland is in de ban van de
bestuurlijke vernieuwingen. Althans,
zo lijkt het. Er zijn natuurlijk veel
belangrijker zaken die op dit moment
de Nederlanders bezig houden; bezuinigingen, veiligheid en tal van onderwerpen die we aan tafel in het gezin
en op verjaardagspartijtjes bespreken. Maar in bestuurlijk Nederland
moeten we ook nog eens de opdracht
uitvoeren om te vernieuwen. Die
ellende krijg je als je D66 in de regering vraagt. Alsof we in deze tijd niets
anders te doen zouden hebben dan
praten over dualisme en wel of geen
gekozen burgemeester ...
Ik heb het voorrecht sinds september
1999 wethouder te zijn in de gemeente Oldebroek, de meest noordelijke
gemeente in de provincie Gelderland.
Het eerst merkbare van de dualisering was natuurlijk het vertrek van de
wethouder uit de gemeenteraad en
het wennen aan geen voorzitter meer
zijn van de commissievergaderingen.
Nu we een tijdje onderweg zijn en
ik de gang van zaken bekijk hoe het
dualisme in allerlei gemeenten wordt
toegepast zie ik toch wel hele grote
verschillen. Ik zie bijvoorbeeld dat in
gemeenten waar een grote lichting
nieuwe raadsleden is gekomen dualisering makkelijker wordt ingevoerd
dan in gemeenten waar dezelfde
raadsleden bleven. Raadsleden die het
monistische tijdperk hebben doorstaan moeten een grote verandering
doormaken op het politieke toneel in
de verhoudingen tussen college en
raad. Ik zou graag zien dat de raad
meer toekomt aan het onderlinge
debat. In Oldebroek zijn er niet veel
wisselingen geweest in de bezetting
van de raadszetels. De raad vervalt dan
ook makkelijker in het oude concept
dat het college met voorstellen moet

komen en dat de raad het daar dan
mee eens is of niet. We proberen dat
wel te beïnvloeden, maar ik merk toch
dat de raad het wat onwennig vindt
om het onderlinge debat aan te gaan.
Juist in het debat kunnen de partijen
zich maximaal profileren richting de
burger. Ze kunnen bij hun keuzes dan
ook duidelijk aangeven waarvoor zij
staan.
In tegenstelling tot andere gemeenten
wordt ons college altijd uitgenodigd
bij commissie- en raadsvergaderingen.
Ik vind dit wel waardevol. Immers
gemeentepolitiek is een serieuze zaak
waar belangrijke items aan de orde
komen. In een samenspel tussen college en gemeenteraad moeten de burgers gediend worden. Het mag geen
gevecht worden of de raad nu de baas
is of het college. Bij de start van een
bestuursperiode is er een college- of
raadsprogramma. Dit moet in gezamenlijkheid uitgevoerd worden.
Op Rijksniveau heeft men het verstandig geacht dat dualisme ook in
gemeenten een goede arena is waarin
het belang van de burger gediend kan
worden. Raadsleden worden geacht
volksvertegenwoordiger te zijn. In Den
Haag is men echter voorbij gegaan
aan het feit dat Kamerleden hun werkzaamheden via een fulltime baan verrichten en dat het gemiddelde raadslid
zijn volksvertegenwoordigende rol
moet uitoefenen in zijn vrije tijd, waar
dan een sobere onkostenvergoeding
tegenover staat. Naast de verantwoordelijkheid voor het gezin en anderen
moet er ook nog tijd gevonden worden
om al die stukken door te nemen, overleg met de burgers te voeren, fractie-,
commissie- en raadsvergaderingen te
bezoeken.
Ik vind het leuk, maar vooral een voorrecht dat ik in het dagelijks bestuur
van een gemeente mag opereren om

de idealen van de ChristenUnie gestalte
te geven en het algemeen belang van
de burgers in Oldebroek te dienen. Daar
heb ik het dualisme niet voor nodig.
Voor mij blijven de basiselementen:
het Woord van God als vertrekpunt
voor het verkiezingsprogramma en het
dagelijkse politieke handelen. Dualisme
is maar een middel. Toch is het in sommige gevallen een voedingsbodem voor
diegenen die streven naar andere verhoudingen in de politieke arena. Ik hoor
en zie vreselijke dingen op het gebied
van dualisme in sommige gemeenten.
Bij bepaalde situaties zou voor mij de
lol er dan gauw afgaan en in de meest
vergaande situaties zullen ze voor mij
dan een ander slachtoffer moeten zoeken.
De samenleving individualiseert sterk.
De bevolking richt zich in toenemende
mate op zijn eigen belangen. De wil om
je samen met anderen actief in te zetten voor de samenleving neemt sterk af.
Het dualisme zal die ontwikkeling niet
keren. Laten we de schaarse beschikbare tijd liever besteden aan nuttige
dingen: sociaal-christelijke politiek
doorvoeren in een verkillende maatschappij. Persoonlijk houd ik mij daar
liever mee bezig dan met het speeltje
van een hoogleraar of de bestuurlijke
vernieuwingsdrang van D66.
DenkWijzer - december 2004
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Lokaliteiten

Hoe staat de Bijstand erbij?
Door Corine Dijkstra

De Wet Werk en Bijstand, die 1 januari 2004 werd ingevoerd, viert (?) bijna haar eerste verjaardag. Voor de wet het
levenslicht zag maakten velen, waaronder de Landelijke Cliëntenraad en de Sociale Alliantie, zich grote zorgen over de
gevolgen. Hoe zouden gemeenten de zogenaamde “kan-bepalingen” invullen? Zou maatwerk niet een eufemisme worden voor het ontnemen van het recht op inkomenszekerheid? Wij vroegen een aantal ChristenUnie-wethouders naar de
uitwerkingen van de bijzondere bijstand en het minimabeleid in hun gemeente.
In de reacties die wij ontvingen (tien in totaal), zijn veel
overeenkomsten te ontdekken. De meeste gemeenten
hebben in de gemeentelijke verordeningen een mogelijkheid opgenomen dat door het college nadere regels
over de uitvoering van een aantal onderdelen moeten
worden vastgesteld. Deze vastlegging is immers geen
wettelijke verplichting, maar biedt wel veel voordelen.
Wanneer het beleid niet in regels of nadere voorschriften
is vastgelegd, dan stelt dit hoge eisen aan de motivering
van elk individueel besluit. Bij elk besluit zal moeten
worden aangegeven waarom van de in de wet gegeven
bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Vooral in bezwaaren beroepsprocedures kan dit tot problemen leiden. Dit
kan grotendeels worden ondervangen door te verwijzen
Niet in alle gemeenten is nog beleid vastgesteld op categoriale bijzondere bijstand voor chronische zieke personen van 65 jaar en ouder.
naar beleidsregels. Bovendien biedt het beschrijven van
beleid en het publiceren hiervan de beste waarborg tegen
een willekeurige toepassing van de wettelijke bepalingen.
Tegelijkertijd zou deze werkwijze in kunnen gaan tegen de
bedoeling van de wetgever om categoriale regelingen zeer
te beperken. De burger moet immers individueel op zijn
of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden worden
aangesproken. Het is daarom zaak om deze intentie van
de wet in de praktijk zo veel mogelijk recht te doen.

Vormgeving van minimabeleid

Hoe is er in de gemeenten van “onze” wethouders vorm
gegeven aan het minimabeleid? Opvallend is dat zij allen
een vorm van collectieve ziektekostenverzekering aan
minima verstrekken. Dit is weliswaar een categoriale
regeling, maar deze is in de Invoeringswet (artikel 10 lid
2) wel toegestaan. Ook andere zaken kunnen nog steeds
categoriaal geregeld worden. Uit een mededeling van de
Staatssecretaris aan de Tweede Kamer is gebleken dat de
WWB geen verandering brengt voor de kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen en heffingen, voor schuldhulpverlening en voor de voorzieningen voor maatschap-
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pelijke participatie, zoals stadspassen. Deze laatste dienen echter wel betrekking te hebben op sociale, culturele
of sport activiteiten. In de betreffende gemeenten worden deze zaken, in wisselende hoedanigheden, ook aangeboden. Een enkele gemeente heeft de stadspas echter
afgeschaft. Het kwijtscheldingbeleid voor gemeentelijke
heffingen is in enkele gemeenten juist verruimd.
Als het gaat om het verlenen van Bijzondere Bijstand,
dan stellen een paar gemeenten dat zij bij het vaststellen van de draagkracht de vrijlatingbepaling van het
eigen vermogen, zoals die in artikel 34 WWB genoemd
is voor de algemene bijstand, ook van toepassing stellen
voor de bijzondere bijstand. Elders wordt echter weer
niet naar het vermogen gekeken. Zo kent één gemeente
een Sociaal Participatie Fonds die mensen tot 115 % van
de bijstandsnorm, zonder vermogenstoets, een vergoeding geeft voor gemaakte kosten voor deelname aan
(strikt omschreven) sociaal culturele activiteiten. Uit het
merendeel van de reacties blijkt dat voor het toekennen
van bijzondere bijstand, de inkomensgrens op 115% van
het minimumloon is gezet. Maar ook grenzen van 120%
en 100 % zijn genoemd. De soort kosten die de gemeenten vergoeden loopt zeer uiteen. Omdat individueel
bekeken wordt of men voor vergoeding in aanmerking
komt hebben de meeste gemeenten geen uitputtende
lijst opgesteld. Wellicht is het toch aardig enkele voorbeelden te noemen: kosten voor naturalisatie, voor een
verblijfsvergunning, voor medische hulpmiddelen, voor
ondersteuning bij uitstroom naar werk, schoolkosten,
kosten voor sportverenigingen/zwembaden voor kinderen, vervanging duurzame gebruiksgoederen, toeslagen
voor voormalige eenoudergezinnen, extra stookkosten
en slijtage kosten kleding in verband met protheses. De
wethouders geven aan dat verstrekking voor deze kosten
maatwerk is. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Een paar keer werd vermeld dat er maximale bedragen gelden voor duurzame goederen, met bovendien een
tijdsbeperking. Opvallend is dat het beleid voor kinderopvangkosten in de gemeenten verschilt. Daar waar de één
deze kosten onder de bijzondere bijstand schaart, worden
ze elders betaald vanuit het budget voor reïntegratie.

Lokaliteiten

Niet in alle gemeenten is nog beleid vastgesteld op categoriale bijzondere bijstand voor chronische zieke personen van 65 jaar en ouder. In enkele gemeenten wordt de
langdurigheidtoeslag als draagkracht beschouwd. Dat
houdt in dat bij de toets of men binnen de 100 tot 120
% van de bijstandsnorm blijft, de langdurigheidtoeslag
wordt meegenomen. Andere gemeenten hebben daar
weer niet voor gekozen.

Opvallend is verder dat het beleid van de onderzochte
gemeenten lijkt aan te sluiten bij de signalen uit het
onderzoek van het Sociale en Cultureel Planbureau over
sociale uitsluiting. Mensen met slechte gezondheid en
eenoudergezinnen vormen de grote risicogroepen voor
sociale uitsluiting. De gemeenten lijken dit te beseffen
door in hun minimabeleid voor deze groepen extra zorg
te tonen.

Openstaande vragen

Dualisme

De reacties van de wethouders overziend blijven er
diverse vragen liggen, als het gaat om de invulling van het
gemeentelijke minimabeleid. Zo kwam niet overal naar
voren of en hoe men gebruik maakt van de vermogenstoets
bij het toekennen van bijzondere bijstand. De vraag is of het
wel terecht is mensen die toch een redelijk eigen vermogen
hebben (gezinnen e 10.130 en alleenstaanden e 5.065) in
aanmerking te laten komen voor bijzondere bijstand. Ook is
het onduidelijk in hoeverre er wordt omgegaan met giften
van kerken en charitatieve instellingen. Twee wethouders
lieten weten dat in hun gemeente, bij de toekenning van
bijzondere bijstand, rekening gehouden werd met de zogenaamde voorliggende voorzieningen. Indien een andere
instantie een vergoeding geeft die toereikend wordt geacht,
wordt geen bijzonder bijstand verstrekt. Hiermee wordt
voorkomen dat bepaald kosten worden afgewenteld op de
bijzondere bijstand. De vraag is in dit geval of hiermee ook
gelden vanuit bijvoorbeeld diaconieën worden bedoeld.
Gebeurt dit niet dan is het gevolg dat leden van de kerk,
die vanuit de diaconie gelden ontvangen, in een bevoorrechte positie verkeren ten opzichte van niet- kerkleden.
Anderzijds biedt het kerken mogelijkheden om invulling
te geven aan een bredere invulling van het Evangelie dan
nu het geval is: de kerk is er immers niet alleen voor geestelijke zaken. Dit laatste is een discussie die de komende
tijd nog actueler wordt als de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning werkelijkheid wordt. ChristenUnie-politici
zouden een voortrekkersrol moeten spelen in het bij elkaar
brengen van de vertegenwoordigers van kerken (en moskeeën), maatschappelijke organisaties en de overheid om
over deze zaken van gedachten te wisselen.

De Wet Werk en Bijstand is een goede testcase voor
de werking van het dualisme. Immers, de wet legt een
belangrijke, nieuwe taak bij de gemeenten en maakt
daarbij nadrukkelijk onderscheid tussen de opdracht aan
het College van B&W en die aan de gemeenteraad. Het
college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet
en de raad voor het vaststellen van beleidskaders en de
controle op de uitvoering. Dat is ook noodzakelijk voor de
rechtszekerheid van cliënten. Als raadslid is het daarom
belangrijk om op de hoogte te blijven van de effecten van
het nieuwe beleid. Hebben de verordeningen geen onaanvaardbare gevolgen voor de burger of gaan zij onbedoeld
in tegen de geest van de wet? Wordt de verordening
ter bestrijding van misbruik en fraude wel toegepast?
Kortom, voor raadsleden alle reden om alert te blijven.

Bestuurderscongres

11 en 12 maart 2005 in Lunteren
Het bestuurderscongres belooft een afwisselend geheel te worden,
gericht op ontmoeting, discussie en (politieke) inspiratie. Plenair
spreken we met elkaar én de Tweede Kamerfractie, over de politieke
actualiteit en de plaats van de ChristenUnie daarin. Daarnaast staat
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning centraal. Deze wet heeft
gevolgen op een breed scala van beleidsterreinen; van woningbouw
tot visie op de rol van de kerken in het gemeentelijke beleid.
Uw partner kan deelnemen aan een parallelprogramma, maar is
natuurlijk ook welkom tijdens het hoofdprogramma. Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Noteer de data alvast!
DenkWijzer - december 2004
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Extra Studie

Frustrerende grondrechten
Door Hans Valkenburg, freelance journalist en werkzaam in Angola

Na de schokkende moord op Theo van Gogh zal de discussie over onze rechtstaat en
haar botsende grondrechten opnieuw oplaaien. Het is belangrijk dit debat zuiver te
voeren en de spanning van beide zijden te belichten.

deze islamitische aanval op onze verworvenheden. Op zichzelf zijn deze
reacties terecht en begrijpelijk. Het
beschermen van onze verworvenheden is een rechtvaardig en noodzakelijk streven. We hebben sinds de 16e
eeuw lang en hard gevochten om als
land te worden wat we nu zijn: een
betrouwbare, goed functionerende,
welvarende en vredige democratische
rechtstaat. Kijkend naar het beroerde
functioneren van samenlevingen in
Met de verschrikkelijke moord op film- bijvoorbeeld het Midden Oosten en
maker Theo van Gogh lijkt de nationa- Afrika, waar armoede, uitbuiting, corle discussiecoctail over ons asielbeleid, ruptie, mensenrechtenschendingen,
het botsen van onze grondrechten,
bedreiging en ziekte aan de orde van
onze multiculturele samenleving, en
de dag zijn, dan wil je wel een poosje
de integratie van onze medelanders
schreeuwen in Amsterdam voor
definitief een tweede hoofdstuk in
het behoud van onze rechtstaat. De
te zijn gegaan. De moordenaar is dit
onwesterse combinatie van onveiligkeer geen doorgedraaide milieufreak, heid en collectief wantrouwen die ons
maar iemand die in de islamitische
met de laffe moord in Amsterdam
jihad gelooft en deze naar Nederland voorgeschoteld werd is immers een
wenst te brengen. Zijn belijdenis en
dodelijk gif voor onze democratische
tevens oorlogsverklaring was middels rechtstaat, die uiteindelijk kan leiden
een mes nota bene op het slachtoftot haar ontbinding.
fer aangebracht. De moord op Pim
Fortuyn was al bruut, maar dit is toch Om deze ondergang te voorkomen
lijkt het er in het Westen - Nederland
een weerzinwekkende noviteit. Dit
duidt er zeker op dat we in een nieuw is niet het enige land met problemen
hoofdstuk van ons multiculturele
op dit gebied - steeds meer op dat
drama beland zijn.
we bereid moeten zijn onze verworvenheden te vuur en te zwaard te
verdedigen, waarbij we paradoxaal
Rechtstaat
genoeg maatregelen als het inperken
Het hoofdstuk opent dan ook met
van burgerlijke vrijheden op de koop
een nationale verontwaardiging, een
gezworen aanval op het terrorisme, en toe zullen moeten nemen. Wie had
dat gedacht in de happy nineties? Op
de oprichting van een conservatieve
een enkeling als VVD’er Bolkenstein
partij die stevig af wil rekenen met
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na niemand. Tijden zijn veranderd, en
daarmee zal ook het debat veranderen.

Grondrechten

Een discussie over het ontstaan, het
nut, en de interpretatie van onze
grondrechten in het licht van de huidige veelkleurige samenleving zal
dan ook ongetwijfeld een belangrijk
onderdeel gaan uitmaken van deze
strijd tegen de gevreesde ondergang
van onze rechtstaat. Een conflicterende interpretatie en dito gebruik
van grondrechten staat ook minstens
voor een deel aan de basis van het
huidige drama, waarbij beide partijen
tot in het ridicule respect voor één
specifiek grondrecht hebben opgeëist,
ten koste van andere grondrechten.
De één voor de vrijheid van meningsuiting ten koste van het discriminatieverbod, en de ander, uit frustratie
daarover, voor de vrijheid van godsdienst ten koste van de het recht op
lichamelijke onaantastbaarheid.

Godsdienstwaanzinnige

Hiermee moge duidelijk zijn dat ik de
verdachte als een gewelddadige godsdienstwaanzinnige beschouw en niet
als een product van de Nederlandse
samenleving, zoals de Marokkaanse
sociologe Fatema Mernissi. Zou hij
een product van de Nederlandse
samenleving zijn, dan zou hij juist
naar andere middelen gegrepen hebben dan hij nu gedaan heeft. Hij zou
zich bijvoorbeeld aangesloten hebben
bij een belangengroepering, zou naar

Extra Studie

waarden plaats, en internaliseren wij
ze hiermee bovendien. Een gezond
debat dient dus meerdere doelen
en moet in de volle breedte van de
Een grondig debat lijkt dus op z’n
plaats. Om te voorkomen dat dit debat samenleving plaatsvinden: van klaslotot de eerder genoemde discussiecock- kaal en café tot in Den Haag.
tail zal leiden, is het belangrijk dat de
verschillende facetten van deze cockPijnigen
tail, hoewel er een sterke onderlinge
In de eerder genoemde ‘frustratie’
relatie is, goed onderscheiden worden. zit wat mij betreft de aanleiding en
Het willekeurig vermengen van het
tevens de kern van het huidige grondintegratiedebat, het debat over de
rechtendebat. Natuurlijk moet voorop
multiculturele samenleving, de discus- gesteld worden dat bij het doden van
je tegenstander alle dialoog stopt en
sie over het asielbeleid, en het debat
je jezelf diskwalificeert voor verdere
over de botsende grondrechten, zal
alleen maar tot meer frustratie leiden, inbreng. Geen grondrecht voorziet
en zodoende de veiligheidssituatie in namelijk in deze keuze, je bent dan
Nederland alleen maar verslechteren. niet meer rechtmatig aan het hanZo is een asielzoeker niet per definitie delen. Een dergelijke actie is dan ook
een potentiële terrorist, en is de inte- vanuit geen enkel opzicht te rechtgratie van een moslim die een minaret vaardigen, nimmer. Echter met een
op zijn moskee wil om zijn geloofsge- beroep op de vrijheid van meningsuiting zijn mensen in Nederland wel in
noten tot gebed te roepen daarmee
staat om medeburgers via de media
nog niet mislukt.
dermate te pijnigen dat zij tot uitersten gedreven worden. Bij de een is
Supergrondrecht
dat gelukkig de rechter, bij de ander
Voor een structurele rechtendiscusblijkbaar niet. Deze grijpt uit frustrasie moet eerst naar de geschiedenis
van ons land gekeken worden. Onze
tie, met een beroep op zijn godsdiengrondrechten weerspiegelen de
stige geschriften, naar de wapens.
geschiedenis en daarmee de ontwikIemands lichamelijke integriteit daarmee veronachtzamend. Hij maakt
keling van Nederland. Zij vormen de,
zodoende oneigenlijk gebruik van zijn
in ons land gelukkig bediscussieerrecht op het vrijelijk uitoefenen van
bare en daarmee ook daadwerkelijke
zijn godsdienst. Hoewel dit natuurlijk
kernwaarden van onze samenleving.
Sommigen beweren in deze discussie een absurd geval is, geeft het wel aan
dat de vrijheid van meningsuiting een hoe zuinig we moeten omgaan met
onze grondrechten. Het zijn fragiele
soort supergrondrecht is. Er is echter
verworvenheden.
in het geheel geen rangorde in onze
grondrechten aangebracht. Als er al
een supergrondrecht zou zijn, zou
Excessen
dat gezien de ontstaansgeschiedeDe vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld is een groot goed. Het is
nis van Nederland als staatkundige
een zogenaamd vertikaal klassiek
eenheid overigens eerder de vrijheid
grondrecht: de overheid mag ons
van godsdienst zijn dan de vrijheid
van meningsuiting. Dat is immers
vooraf geen beperkingen opleggen
in onze communicatie. Dit recht kan
dé reden geweest dat ons land een
staatkundige eenheid wilde worden in en mag echter niet misbruikt worden
ten koste van anderen. Het heeft dus
plaats van een provincie van Spanje.
ook een horizontale werking tussen
Hoe het ook zij, het debat over onze
burgers onderling, met een in de
grondrechten is een goede zaak. Op
deze wijze vindt er een voortdurende wet gedefinieerde uiterste limiet. Zo
mag je in een column bijvoorbeeld
afweging en ontwikkeling van onze
de rechter zijn gestapt, of zou in de
pen geklommen zijn.

niet zonder meer persoonlijk worden. De filosoof Kant stelde hierover
geheel terecht dat de ander altijd tot
doel moet zijn van je handelen, niet
het middel. Zo bezien is het bijvoorbeeld ongeoorloofd om de persoon
Balkenende als middel te gebruiken
om jouw visie op seksualiteit te verkondigen, zoals onlangs op smakeloze
wijze gebeurd is in het blad Expreszo.
Als het vernederen van de ander
- atheïst, christen, islamiet of jood jouw middel wordt om jezelf publiekelijk te positioneren, wat in het geval
van Van Gogh zeker opging, dan ben
je onjuist bezig. De media lijken zich
echter meer en meer te lenen voor dit
soort shockerend positioneringgedrag
van openbare figuren als DJ’s, kunstenaars, programmamakers en opinieleiders. Het is een soort moderne kunst
geworden, waarbij de grensverleggende persoonlijkheid als het ‘merk’
van de persoon in kwestie gecommuniceerd dient te worden. Hoe gekker
hoe beter. Geloof en seks zijn hierbij
geliefde onderwerpen. En als iemand
hiertegen bezwaar maakt, is men
hoogst verbaasd en doet men er lacherig over. Met de filosoof Scruton zou je
hierover echter kunnen zeggen dat het
een onsmakelijke, lage en onzinnige
moderne vorm van kunst is geworden.
Een vorm die allerminst verrijkend is
en die de goede zeden ondergraaft.
Omwille van een gezond klimaat in
de publieke ruimte moet daartegen
derhalve opgetreden worden. Sterker
nog, omwille van het behoud van deze
grondwettelijke vrijheid zelf moet dit
gebeuren. Nederlanders moeten allen
vrijelijk, gelijkmatig en gelijkwaardig
kunnen genieten van alle grondrechten die hen volgens de wet toekomen.
Als excessen, in welke vorm dan ook,
de norm worden zal het uiteindelijk
snel gedaan zijn met de fragiele stabiliteit in onze samenleving, en zullen
we allemaal, moslim, christen, jood en
atheïst, er de dupe van zijn. Iedereen
die om welke reden dan ook een
beroep doet op de grondwet zou zich
hier bewust van moeten zijn.
DenkWijzer - december 2004

27

BoekenWijzer

De polder politiek
Door Michiel Niemeijer, parlementair documentalist en voorheen fractievoorzitter van de SGP/GPV/RPF-combinatie in de Haagse Gemeenteraad

Boekgegevens
De staat der Nederlanden.
Opstellen en brieven tegen de tijdgeest.
Paul Kuypers
Uitgeverij de Balie, Amsterdam, november 2003
157 pagina’s, ISBN 9066172991, Prijs: o 16,-

qué van de oude politiek’ van S.W. Couwenberg (2004,
zie recensie op p.30-31) de moeite van het kennis nemen
méér dan waard!

Waar ik graag uw aandacht voor vraag, is het boek van
de directeur van de Balie (in Amsterdam), Paul Kuypers
met de cryptische titel: ‘De staat der Nederlanden.
Opstellen en brieven tegen de tijdgeest’. Paul Kuypers
is publicist en cultuurcriticus en kenner van de Haagse
bureaucratie; hij werkte jaren samen met de toenmalige
Regeringscommissaris voor de Rijksdienst en huidige
Vice-president van de Raad van State, mr. Herman Tjeenk
Wie de teneur van het recent verschenen rapport van
Willink, aan de reorganisatie van de Rijksdienst.
het Sociaal en Cultureel Planbureau: ‘In het zicht van
Kuypers schrijft in een originele vorm via vier brieven
de toekomst’ weergeeft, kan er niet omheen dat de
en twee essays over: de zogeheten ‘Nieuwe politiek’ (hij
huidige Nederlandse bevolking ontevreden is over de
Nederlandse samenleving. Nederlanders verwachten dat onderzoekt de effecten van de opkomst van Pim Fortuyn
op de vaderlandse politiek en de steeds grotere nadruk
de samenleving harder wordt en meer prestatiegericht
op de mediaperformance van politici), de deugdzaamzal zijn; zij gaven Nederland als rapportcijfer nog geen
heid van de democratie (het verlies van ‘de symbolische
vijf, maar vijf jaar geleden was dit nog een zeven! Maar
orde’ c.q. de onttrekking aan de bescherming van ‘de
na de schokkende moord op Theo van Gogh is het maathogere politieke rede’ door o.a. ‘de alomtegenwoordige
schappelijke klimaat er in de polder bepaald guurder op
symbiose van politiek en (media)cultuur’), de deugdgeworden.
zaamheid van de bureaucratie (saai én traag mét daarin
de personalisering van de politiek en de politieke beeldMomenteel organiseert de KRO i.s.m. het Historisch
cultuur en haar ‘mythologieën’, het oproepen van imaNieuwsblad de verkiezing van ‘de grootste Nederlander
aller tijden’ en daarin gooit Pim Fortuyn hoge ogen. Hans ginaire identiteiten in relatie tot het ruimte bieden aan
het politieke spreken en handelen van een pluraliteit van
Wansink, politiek commentator bij de Volkskrant en
schrijver van het geruchtmakende interview met Fortuyn burgers, kortom de steeds grotere wrijving tussen politiek en ambtelijk apparaat en de route naar een nieuwe
in februari 2002 over de afschaffing van artikel 1 van de
bestuurstechnologie) en tot slot beschouwt Kuypers
Grondwet, is onlangs gepromoveerd aan de Universiteit
d.m.v. een opstel, getiteld: ‘Volkse bewegingen’ het vervan Amsterdam op het onderwerp: ‘De erfenis van
schijnsel ‘populisme’.
Fortuyn’. Deze drie feiten zijn even zovele uitingen van
Kuypers schreef een boeiend boek over tal van actuele en
politieke én maatschappelijke werkelijkheid waarin het
‘fenomeen’ óf toch de ‘fantoom’ Fortuyn, nog steeds rond- zich al meer opdringende politieke thema’s.
Zijn observaties zijn veelal treffend, zijn kritiek architecwaart.
Nederland is nog niet ‘klaar’ met Fortuyn en Fortuyn lijkt tonisch en zijn taalgebruik beeldend.
dat bepaald ook niet met Nederland: hij spreekt nadat hij Soms echter, is Kuypers in zijn analyse bijna onnavolgbaar en bij het ‘hersenkrakerige’ af, zó compact en zéér
reeds gestorven is én hij spreekt nóg velen aan...
geconcentreerd wordt e.e.a. getaxeerd, dat daar m.i. zijn
Van de vele inmiddels verschenen boeken over ‘het
enorme belezenheid wellicht ‘debet’ aan zal zijn (zie bijv.
fortuynisme’ zijn in ieder geval: ‘In de ban van Fortuyn.
p. 41-42; p. 76-79; p. 106-109). Maar door de bank genoReconstructie van een politieke aardschok’ van J. Chorus
men heeft Kuypers een ontdekkend boek geschreven, niet
en M. de Galan (2002), ‘De geest van Pim. Het gedachalleen vanuit verbazing of verwondering over de recente
tegoed van een politieke dandy’ van D. Pels (2003) en
wederwaardigheden, maar ook vanuit een bekommernis
‘Opstand der burgers. De Fortuyn-revolte en het demas-
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onder water (gezet)?!
over het verval van ‘de staat der Nederlanden’: er is méér
dan beperkte politieke dijkbewaking nodig willen déze
dijken niet onder onze ogen ‘zomaar’ bezwijken!
Omdat in een bestek van een recensie (helaas) veel moet
blijven rusten, wil ik me achtereenvolgens tot twee eruit
springende thema’s beperken, om tenslotte met een
‘houtskool-schetsje’ van hóe vanuit ons christen-zijn
hierop te reageren, af te sluiten.
Het eerste thema waarover Kuypers veel te melden heeft
in navolging van o.a. verschijnselen als ‘de mediacratie’
(2004 - Tjeenk Willink), ‘het huidige politieke theater’
(2003 - Henk Te Velde), ‘de dramademocratie’ (2002 Elchardus), is wat Pim Fortuyn zélf zag als een expressie
van een ‘nieuwe politiek’ maar wat Kuypers typeert als
‘de definitieve doorbraak van de mediatisering van deNederlandse politiek’. Kuypers verwoordt dat zo: ‘De nieuwheid van die politiek zat minder in de presentatie van
een nieuw programma dan in de beleving van een nieuwe politieke stijl, van een nieuwe politieke performance.
De politieke elites hebben die boodschap begrepen. Het
politieke vocabulaire is veranderd, directer maar tegelijkertijd ook vulgairder geworden. De grenzen van wat wel
en wat niet gezegd kan worden zijn verlegd. Beelden en
gevoelens zijn belangrijker geworden dan inhoud’. (...)
‘In de mediatisering van de politiek gaat het ook niet
zozeer om nieuwe vormen van selectie en representatie
maar om een totale verandering van het politieke proces.
Iemand als Fortuyn heeft dat beter begrepen dan de
door hem gewraakte politieke elites. Zijn verschijning
op het politieke toneel was de definitieve doorbraak van
de mediatisering van de Nederlandse politiek. Fortuyn
maakte de televisie tot zijn eigen medium en hij dwong
anderen hem daarin te volgen. Hij introduceerde een
nieuwe performance en wist het publiek zo aan zich te
binden. Daarmee introduceerde hij een ‘nieuwe politiek’,
die zich niet van de oude politiek onderscheidt in zijn
thematiek maar in zijn uitingsvormen en in het veld van
zijn betrekkingen’.
Het tweede thema waarover Kuypers enkele prikkelende
zo niet stekelige opmerkingen over maakt, is de ‘herintreding’ van de moraal in de politiek sinds de ‘neoconservatieven’ aan de macht zijn in Nederland. Kuypers
sneert op een wel zéér eenzijdige wijze als hij schrijft:
‘Verantwoordelijkheid is het sleutelwoord in het vocabu-

laire van Balkenende. Hij torst zijn verantwoordelijkheid
niet, hij lijdt er niet onder, zoals gezagsdragers dat plegen
te zeggen, hij beleeft er lust aan; verantwoordelijkheid
maakt hem onkwetsbaar, want zij is (zeker in de wereld
van de politiek) zo sacrosanct, dat niemand haar durft te
bestrijden of te ontmaskeren’. (...)
‘Als de lust van de macht schuil gaat achter de moraal,
zijn de staat en het volk in gevaar. De echte politicus
weet dat. De moraal is voor hem een noodzaak maar ook
een bedreiging. Een overspannen geweten belet hem
zijn werk te doen. Zonder een politiek ego is een moreel
super-ego aan een heilloze dynamiek overgeleverd, die
de politiek tot een fantoom maakt, tot een figuur, die uit
haar voegen raakt’.
Kuypers’ boek helpt ons bij het kunnen duiden van de
tijd en de tijdgeest waarin wij ademhalen; hij probeert
ons gedegen te laten spitten in velerlei lagen van het
(Nederlandse) politieke landschap en geeft vaak verrassende doorkijkjes in de Europese vakliteratuur.
Het blijft voor de authentieke christelijke politiek een
uitdaging én een opdracht tegelijk om werk te maken
van een uitgebalanceerd antwoord op politieke verschijnselen die zich bepaald ‘niet onbesmet van de wereld wensen te bewaren’ (vgl. Jac.1:27; Rom.1:24, 25; 2 Tim.3:1-5).
Leven in een ‘kijktijd’ en een ‘beeldcultuur’ waarin we
continu ‘bestookt’ worden door hijgerige hypes vraagt
van ons als christenen een blijvende gezindheid en
opstelling, die geduld, zelfbeheersing en tevredenheid
uitstraalt (vgl. Rom. 12:18; 1 Petr. 4:7-11; Filip. 2:3-8) of waar
iemand als Andreas Kinneging op wijst: ‘rust als ethos’.
Micha de Winter (gerenommeerd pedagoge) stelde
onlangs in de NRC: ‘De afwezigheid van het algemeen
belang als oriëntatie voor opvoeding en onderwijs in
deze tijd vind ik zorgwekkend. De socialisatie van kinderen en jongeren is van groot belang voor de toekomst
van de democratische rechtsstaat. Er zijn allerlei signalen
die erop duiden dat de democratische gezindheid haar
vanzelfsprekendheid makkelijk (verder) zou kunnen verliezen’ (NRC, 9-10-2004).
In een tijd te leven waarin je imago je beste amigo lijkt te
moeten zijn, is het een machtige zaak te mogen belijden,
dat ‘de werkelijkheid van Christus is’ (Col. 2:17) en dat het
alleszins de moeite waard blijft vóór gezonde idealen en
een geestrijke identiteit te gaan!
DenkWijzer - december 2004
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Opstand der Burgers
Door Marco Veldman, politicoloog, ontwerper conflictsimulaties, docent communicatie (geeft les aan jonge militairen die veelal
aanhangers blijken te zijn van Pim Fortuyn) en is lid van de schaduwfractie van de ChristenUnie te Harderwijk.

Boekgegevens
Opstand der Burgers.
De Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude politiek.
S.W. Couwenberg
Civis Mundi jaarboek 2004
DAMON, Budel 2004.
256 pagina’s, ISBN 90 5573 480 2, prijs: o 16,95

Op de voorkant van dit Civis
Mundi jaarboek prijkt trots
een saluerende Pim Fortuyn.
Geboeid heb ik het boek
opengeslagen in de verwachting dat de schrijver, Couwenberg, mij meer kan vertellen
over de meest boeiende verkiezingen die ik ooit mee heb
gemaakt. Couwenberg belooft zijn lezers “een nadere
intellectueel verantwoorde analyse van wat als opstand
der burgers geduid en als nieuwe politiek gepresenteerd
is”. Zijn motivatie voor het schrijven van deze analyse is
zijn persoonlijke betrokkenheid “bij het streven naar een
ander politiek bestel en een andere politieke cultuur”.
Helaas komt die betrokkenheid met de ‘nieuwe politiek’
wel zeer nadrukkelijk naar voren in dit boek.
Zijn kritiek op de generatie van de jaren ‘60 die nu de
touwtjes in handen zou hebben keert ook regelmatig
terug in zijn boek. Die generatie zou veranderd zijn van
bevrijders in onderdrukkers, waarbij politiek correct
denken het middel is om linkse ideeën te beschermen.
Dit blijkt daarom een boek te zijn geworden waarin
Couwenberg zijn persoonlijk frustraties uit met behulp
van intellectuele essays waarin hij regelmatig politiek
correct denken en consensusvorming aanvalt. Dat maakt
het boek tot een podium waarop Couwenberg zelf de
hoofdrol speelt om zijn eigen ideeën te ventileren. Pim
Fortuyn speelt in dit boek slechts een bijrol.

Fortuyns succes

Gelukkig besteedt Couwenberg wel aandacht aan de
‘Fortuyn-revolte’, zoals hij de verkiezingsstrijd van 2002
noemt. Het succes van Fortuyn wordt door Couwenberg
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verklaard vanuit het bestaan van jarenlange onvrede
over niet-aangekaarte maatschappelijke problemen en
over politieke geslotenheid. Het is vooral die vermeende
politieke geslotenheid die het bij hem moet ontgelden.
Couwenberg besteedt slechts aandacht aan die maatschappelijke problemen wanneer hij voorbeelden zoekt
voor de geslotenheid die zich o.a. uit in het politieke
benoemingsbeleid waarin incompetentie niet wordt
afgestraft, maar waarin baantjes worden verdeeld onder
de grote partijen.
Een andere oorzaak van het succes van Fortuyn ziet
Couwenberg in de “herkenbare persoonlijke belichaming
van een bepaalde beleidsvisie als antwoord op de complexe problematiek van onze samenleving”. Ook noemt
hij als mogelijke oorzaken: politiek ondernemerschap,
een toeval dat er voor zorgde dat Fortuyn als lijsttrekker
van Leefbaar Rotterdam kon functioneren, het lef te zeggen wat hij dacht en het zijn van een outsider en criticaster in een tijd waarin de regering (Paars) nauwelijks een
effectieve oppositie te duchten had.

Mislukking ‘Fortuyn-revolte’

Als verklaring voor de mislukking van de Fortuyn-revolte
noemt Couwenberg vier factoren: (1) de demonisering
van Fortuyn, (2) de vereenzelviging van de oude politiek met Paars, (3) de breuk van Leefbaar Nederland met
Fortuyn en (4) de regeringsdeelname van de LPF. Over de
vermeende demonisering als oorzaak van de mislukking
van de Fortuyn-revolte noemt Couwenberg niets nieuws.
Kleinnijenhuis, Oegema e.a. schreven in het boek De
puinhopen in het nieuws dat het juist die felle bestrijding van Fortuyn was die tot zijn succes bijdroeg.
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De tweede oorzaak van de mislukking van de ‘opstand
der burgers’ zou het alleen bekritiseren van Paars zijn
geweest. Couwenberg vindt dat ook het CDA aangevallen
had moeten worden, omdat ze door het continue opzij
zetten van haar principes net zo goed onderdeel is van de
‘oude’ politiek is als de paarse partijen.
Als derde oorzaak noemt Couwenberg de breuk tussen
Leefbaar Nederland en Fortuyn. Couwenberg, indertijd
lid van Leefbaar Nederland, schrok in eerste instantie ook
van Fortuyns uitspraken dat de islam een achterlijke cultuur zou zijn, maar vindt achteraf dat de beslissing om te
breken met Fortuyn te haastig was gemaakt.
De laatste reden voor het mislukken van de Fortuynrevolte was het meedoen met de LPF aan het kabinet
Balkenende-I. De LPF werd “opgezadeld met regeringsverantwoordelijkheid waar zij op dat moment volstrekt niet
aan toe was”. Couwenberg beschuldigt CDA en VVD van dit
opzadelen, maar geeft ook toe dat de LPF voor regeringsdeelname in eerste instantie zelf verantwoordelijk was.

‘Nieuwe’ politiek

Het meest oorspronkelijke deel van het boek handelt
niet over de feitelijke verkiezingen van 2002, maar over
de interpretatie daarvan door Couwenberg, namelijk als
historisch verklaarbaar uitvloeisel van een naoorlogse
ontwikkeling. Die ontwikkeling zou een ontideologisering
zijn van de politiek. De periode tussen 1789 en 1989, van
de Franse Revolutie tot het einde van de Koude Oorlog,
is dan de periode van ideologisering tussen liberalisme,
socialisme en confessionalisme. Tijdens die periode werd
een strijd gevoerd voor of tegen modernisering in liberale geest, maar inmiddels hebben socialistische en confessionele stromingen zich neergelegd bij de basisprincipes
van het liberalisme. Alleen de ‘politieke islam’ blijft het
liberalisme principieel bestrijden. Vijftien jaar geleden
beweerde Francis Fukuyama eigenlijk hetzelfde met zijn
artikel The End of History?
Couwenberg schetst twee alternatieven in dit postideologische tijdperk: “enerzijds de opmars van een
technocratisch alternatief (...) waarin democratische
beginselen verschrompelen tot een façade (...); anderzijds
een zoektocht naar een nieuw concept van politiek dat
de voorwaarden schept voor een nieuwe vormgeving
van democratische principes”. Als voorbeelden van zo’n
technocratisch alternatief noemt Couwenberg de paarse
kabinetten en het kabinet Balkenende-II.
Het andere alternatief is de ‘nieuwe politiek’: een ideale
democratie waar burgers bij de politiek zijn betrokken en

waarin zich slechts een strijd voordoet tussen verschillende accenten binnen het liberalisme. Couwenberg is
van mening dat dit kan omdat democratie en liberalisme
gemeengoed zouden zijn geworden en er over normen
en waarden niet zo veel verschil zou bestaan. Hij baseert
zich wat dit laatste betreft op het WRR-rapport Waarden,
normen en de last van het gedrag. De problemen doen
zich volgens Couwenberg eerder voor bij de omvang van
het normoverschrijdend gedrag dan bij het bepalen van
de normen zelf.

Conclusie

Couwenberg is een meester in het verzinnen van allerlei argumenten om zijn visie kracht bij te zetten, wat
op zich bewonderenswaardig is, maar tot herkauwen
heeft geleid. Tevens heb ik me geërgerd aan de manier
van redeneren die hij regelmatig ten toon spreidt.
Couwenberg werkt met nogal wat aannames, of baseert
zich op intellectuele commentatoren en columnisten,
maar niet op empirisch onderzoek. Teleurstellend voor
een boek dat pretendeert “een intellectueel verantwoorde analyse” te zijn van de Fortuyn-revolte.
Waar ik mij aan heb gestoord waren de autobiografische
elementen in het verhaal. Het kwam mij te vaak voor dat
Couwenberg duidelijk maakt dat hij jaren eerder al eens
een onderwerp had aangekaart. Maar toen namen de
(linksgeoriënteerde) intellectuelen hem niet serieus en
nu is het gemeengoed aan het worden. Op die manier
krijg ik als lezer medelijden met de schrijver: alsof hij te
vroeg geboren is.
Zo bezie ik ook zijn interpretatie van de weinige reacties
die hij in de media kreeg naar aanleiding van zijn boek:
“Ik vermoed (...) dat het establishment en de daarmee
gelieerde media liever niet herinnerd willen worden aan
[de Fortuyn-revolte] en mijn interpretatie daarvan”. Nee,
ik denk niet dat het daarmee te maken heeft; de reden
is simpelweg dat een boek met te intellectueel (lees: te
ingewikkeld) taalgebruik slecht te volgen is, vooral wanneer er zo veel wordt uitgeweid en de persoonlijke frustratie zo goed te proeven is als in dit boek. Er zijn slechts
twee redenen om het boek te lezen: om eens lekker af
te geven op de gevestigde politiek en om te weten waar
Couwenberg zelf in gelooft.
Noot van de redactie: wie weet is dan het boek ‘De erfenis van Fortuyn’, het proefschrift van Hans Wansink (politiek commentator bij de Volkskrant) dat op 5 november
verscheen bij Uitgeverij Meulenhoff een beter idee. Wie dit
boek heeft gelezen of wil lezen en er een recensie over wil
schrijven, mag zich melden via denkwijzer@christenunie.nl
DenkWijzer - december 2004
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Meer Europa extra groei?
Door Albert van der Horst, econoom

Boekgegevens
Met Europa meer groei.
mei 2004, 210 pagina’s,
ISBN 90 6587 880 7, prijs: o 11,35
in PDF-format te downloaden op www.ser.nl
De Europese Unie, met de grote mogelijkheden voor handel, is goed voor de
Nederlandse economie. Tachtig procent van onze export heeft een EU-lidstaat als bestemming, zodat de Nederlandse economie sterk profiteert van
de verlaging van handelsbarrières door verdergaande Europese integratie. Deze observatie leidt tot de positieve constatering: “Met Europa meer
groei”, zoals de titel luidt van een recent SER-rapport.

Nederland en de overige EU-lidstaten worden geconfronteerd met een aantal economische problemen. De
bevolking zal vergrijzen, waardoor de houdbaarheid van
het sociale stelsel onder druk komt te staan: minder werkenden moeten meer ouderen onderhouden. Een tweede
probleem - of is het een uitdaging? - is de opkomst van
nieuwe economieën in Azië. Het antwoord op beide ontwikkelingen is volgens de SER “.. een verhoging van de
trendmatige economische groei” (13).
Deze noodzaak voor meer economische groei wordt in
het rapport niet onderbouwd, maar als uitgangspunt
genomen. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat meer
groei, ongeacht of het tot stand komt via meer werkgelegenheid of via een innovatiespurt, dé oplossing is
voor de huidige economische problemen. Maar voor veel
vraagstukken maakt het wel degelijk uit of meer groei
komt door meer werkgelegenheid of een hogere productiviteit. Neem bijvoorbeeld het vergrijzingsvraagstuk,
waarbij relatief weinig werkenden de sociale voorzieningen en zorguitgaven voor de vergrijzende bevolking
moeten financieren. Extra economische groei doordat
oudere werknemers meer en langer blijven werken, zorgt
voor een betere balans tussen het aantal actieven en
inactieven. Een stijging van de productiviteit door extra
investeringen in onderzoek en onderwijs zal dit effect
niet hebben.
Meer groei dus. De vraag die het rapport opwerpt is
welke rol hierin voor de EU is weggelegd: zorgt meer
Europa voor extra groei? Of in de woorden van het rap-
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port (187): op welke manier kan de EU bijdragen aan een
effectievere inzet van het arbeidspotentieel en een snellere groei van de arbeidsproductiviteit? Deze vraag wordt
voor een aantal beleidsterreinen onderzocht, waarop
wij hieronder nog terug zullen komen. Bij elk van deze
beleidsterreinen staat de vraag naar de meerwaarde van
gezamenlijk beleid centraal staat. Dit subsidiariteitsbeginsel zullen we eerst bespreken.
Terecht wordt in het rapport de vraag opgeworpen of
EU-beleid een meerwaarde heeft over nationaal beleid.
Immers, meer EU-beleid betekent in veel gevallen een
beperking van de beleidsvrijheid van de lidstaten.
Volgens het subsidiariteitsbeginsel treedt de EU op als
zaken niet goed door de afzonderlijke lidstaten geregeld
kunnen worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij grensoverschrijdende milieuvervuiling, waarbij vervuilende
industrie in het ene land nadelige effecten heeft op de
leefomgeving in een ander land. Een ander voorbeeld van
zogeheten grensoverschrijdende externe effecten is dat
buitenlands onderzoek (R&D) een positief effect heeft op
de binnenlandse productiviteit (163). Het eerste voorbeeld
is een motivatie voor gezamenlijk beleid om vervuiling
terug te dringen (Kyoto), terwijl de EU in antwoord op de
grensoverschrijdende effecten van onderzoek inzet op
één Europese onderzoeksruimte.
De tweede reden voor EU-beleid is als gezamenlijk beleid
goedkoper is dan afzonderlijk beleid. Een voorbeeld van
deze zogeheten schaalvoordelen is de winstbelasting
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(VpB) voor multinationals. Een VpB-heffing op Europees
niveau vermindert de administratiekosten voor zowel
bedrijven als belastingdiensten (86).
Deze beide motieven voor gezamenlijk beleid staan in
het SER-rapport centraal, omdat ze kunnen bijdragen aan
economische groei. Hoe de welvaart in Europa verdeeld
moet worden krijgt in het rapport minder aandacht, hoewel het ook een belangrijke reden is voor veel EU-beleid,
zoals het landbouwbeleid en de steun aan arme regio’s
(cohesiebeleid).
Het belangrijkste economische argument voor nationaal
beleid is het bestaan van grote verschillen tussen landen.
Maatregelen op een laag bestuursniveau kunnen meer
worden toegesneden op lokale voorkeuren en omstandigheden. In het SER-rapport wordt voor een aantal
onderwerpen de afweging tussen Europees en nationaal
beleid gemaakt.
De sociale zekerheid is een duidelijk voorbeeld waarin
het SER-rapport de diversiteit van nationaal beleid van
grotere waarde acht dan een gezamenlijk EU-optreden.
De verschillen in sociale voorzieningen tussen de lidstaten zijn evident: Zweden kiest voor een goed vangnet
en is bereid om daaraan ruim 30% van het nationaal
inkomen te besteden, meer dan twee keer zoveel als in
Ierland en een aantal Oost-Europese landen. Dit grote
verschil in uitgaven aan sociale voorzieningen heeft
het gevaar in zich dat de arbeidskosten in een land als
Ierland veel lager zijn dan in Zweden. Dit maakt Ierland
relatief aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven. In reactie hierop kunnen landen als Zweden en
Nederland hun concurrentiepositie versterken door een
beperking van de sociale voorzieningen. Deze invloed van
Iers beleid op de concurrentiepositie van andere landen
kan een reden zijn voor Europees beleid. Volgens het SERrapport is het echter geen doorslaggevende reden, omdat
uit economisch onderzoek niet blijkt dat sociale voorzieningen een grote invloed hebben op de arbeidskosten,
zeker niet op langere termijn. Vervolgens is er ook weinig
sprake van afbraak van de ruime voorzieningen in landen als Zweden en Nederland, maar veel eerder van een
opbouw van de voorzieningen in landen waar ze initieel
het laagst waren (zoals in de zuidelijke lidstaten).
Duidelijke voordelen van Europese coördinatie bestaan
bij het kennis- en innovatiebeleid. Internationale samenwerking is op het gebied van onderzoek vereist omdat
kwalitatief hoogwaardig onderzoek steeds complexer en
daardoor steeds duurder wordt. Individuele lidstaten zijn
daardoor niet in staat om elk onderzoek in eigen land
uit te voeren. Een bijkomende reden is dat de uitkomsten van het onderzoek niet alleen in eigen land kunnen
worden toegepast, maar dat andere landen daar ook van

kunnen profiteren.
Een moeilijkere vraag is hoe dit Europees beleid vorm
gegeven kan worden. Mogelijkheden voor Europees
beleid liggen onder andere op het terrein van onderzoek
en ontwikkeling (R&D). De EU heeft als streven dat 3%
van het nationaal inkomen besteed wordt aan R&D,
waarvan een groot deel door bedrijven. Het rapport
onderschrijft dit streven, maar zwijgt helaas over de
vraag hoe bedrijven gestimuleerd kunnen worden om
hun onderzoeksuitgaven te verhogen.
Met Europa meer groei krijgt een uitroepteken als het
rapport ingaat op de interne markt: “de voltooiing van
de interne markt bevordert de groei door een combinatie van een verlaging van de handelskosten en een
intensivering van de mededinging” (43). Aan nadelen van
een interne markt zonder binnengrenzen wordt geen
aandacht besteedt. Dit is een gemiste kans, omdat die
nadelen wel bestaan en zeker worden gevoeld. De aanpassingskosten kunnen hoog zijn als een sector in het
ene land niet langer kan concurreren met een ander land
of als werknemers uit nieuwe lidstaten zich aanbieden
op de West-Europese arbeidsmarkt. Misschien wel het
grootste gemis is een discussie of meer concurrentie in
alle gevallen gewenst is. Bijvoorbeeld, is het openstellen
van de energiemarkt een verbetering van de welvaart
van de Nederlandse consument?
Nuttig is wel de discussie van de interne markt voor diensten. Veel technische en materiële barrières voor grensoverschrijdende dienstverlening zijn in de afgelopen
jaren geslecht, waaraan de opkomst van het internet in
belangrijke mate heeft bijgedragen. Veel minder vooruitgang is geboekt in het terugdringen van ‘juridische grenzen’: veel dienstverlening is onderworpen aan complexe,
vaak nationale, regelgeving. Buitenlandse bedrijven die
onvoldoende ingewijd zijn in de nationale regelgeving
kunnen daardoor moeilijk concurreren. Vereenvoudiging
of uniformering van deze regelgeving is in Europa in
gang gezet, maar door de complexiteit van de materie en
een gebrek aan onderling vertrouwen blijven grote veranderingen uit.
Europa is nog niet af; op diverse terreinen is verdere
samenwerking tussen de lidstaten wenselijk. Kracht van
het SER-rapport is dat het ook duidelijk terreinen aanwijst, waaronder die van de sociale zekerheid, waarin
Europa geen meerwaarde heeft. Natuurlijk heeft het
rapport niet alle beleidsterreinen besproken. Duidelijke
voorbeelden hiervan zijn het EU-landbouwbeleid en het
cohesiebeleid (steun aan arme regio’s). Ook op deze terreinen kan toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
waardevol zijn. Zou het zo zijn dat voor deze beleidsterreinen geldt: zonder Europa meer groei?
DenkWijzer - december 2004
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Moed tot cultuur

Door Tonnis Groenveld, emerituspredikant, werkzaam als touringcar- en vrachtwagenchauffeur

Boekgegevens
Moed tot cultuur.
Een actuele filosofie.
Sander Griffioen
Verantwoording. Christelijk Wijsgerige Reeks nr 20
Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2003.
ISBN 9058811298, prijs: o 23,50

Toen ik dit voorjaar het
boek Moed tot cultuur
toegestuurd kreeg om te
recenseren, was ik net het
boek Ontmaskering van dr.
A. van de Beek aan het lezen. Dat boek gaat over de verhouding van christelijk geloof en cultuur, waarbij Van de
Beek (professor theologie aan de VU) alle nadruk legt op
vreemdelingschap en kritiek op de heersende cultuur.
Deze zomer kwam daarover (opnieuw) een discussie naar
aanleiding van een artikel van hem in het Nederlands
Dagblad. Dat maakte mij extra benieuwd naar het boek
van de filosoof Sander Griffioen (collega van Van de Beek
aan de VU).

Christelijk wijsgerig

Moed tot cultuur verscheen in Verantwoording, een
christelijk wijsgerige reeks, uitgegeven in samenwerking
met de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. Het
boek is inderdaad christelijk en wijsgerig. Griffioen staat
als christen in de westerse cultuur en legt als zodanig
ook zijn kaarten op tafel, vooral in het eerste en laatste
hoofdstuk.
Tegelijk is het boek filosofisch. Waag je je aan dit boek
(wat zeker de moeite waard is) dan is wel de nodige voorkennis vereist. Het boek bestaat uit hoofdstukken, die
een bewerking zijn van artikelen die her en der verschenen zijn. Dat maakt het geheel tot een mozaïek, dat in
zijn veelkleurigheid toch een eenheid is: een tocht door
verschillende landschappen van (al dan niet christelijke)
beschouwingen over cultuur, een tocht die leidt naar het
slothoofdstuk “Mijn filosofie”.
Het zal u duidelijk zijn dat ik in een korte recensie niet de
bijna 300 bladzijden van het boek recht kan doen. Vergun
me dus een kleine selectie.
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Cultuur

Op de omslag van het boek staan fragmenten van een
schilderij. We zien Icarus in het water duikelen na zijn
mislukte poging om naar de zon te vliegen, en we zien
een boer die onverstoorbaar verder ploegt.
Die plaatjes zijn veelzeggend. Griffioen ziet cultuur niet
alleen als iets voor hoogvliegers ‘met het (onvervulbare)
streven naar hoge scheppingen’ (7). Cultuur is niet hetzelfde als (westerse) beschaving of opvoeding (‘Bildung’)
tot ‘hogere waarden’. Cultuur met een grote C dus.
Het boek is ‘een eerherstel van de alledaagsheid’ waar
veel filosofen op neerkeken (7); het gaat dus ook over die
ploegende boer.
Dat alledaagse leven is niet vanzelfsprekend: het gaat
erom dat we gezamenlijk een identiteit ontwikkelen (bv
een Nederlandse identiteit) tegenover een pessimistische
sfeer of een weg-met-ons-houding. Als voorbeeld noemt
Griffioen een overgrote bescheidenheid omtrent de betekenis van de eigen taal. ‘Vindingrijkheid en verbeeldingskracht zijn essentieel, want cultuur vind je alleen daar
waar (groepen van) mensen, boven zichzelf uitreikend,
een naam ophouden’ (215).

Cultuur of culturen

Ik las het boek deze zomer in een multiculturele setting:
ik gaf een cursus voor evangelisten en predikanten uit
Soedan, Oeganda en Kenia in een opleidingscentrum in
Kenia.
Tussen de bedrijven door las ik de nodige bladzijden uit
het boek, waarbij ik ook op belangstelling van de cursisten mocht rekenen. Het aardige was dat ongeveer de
helft van hen leden van de Nuer-stam waren. En laat er
nu een Engels citaat over de Nuer-taal in het boek staan,
dat ik ze kon laten lezen! (160). Dat vonden ze prachtig,
en ook het woord cultuur op de omslag konden ze wel

BoekenWijzer

herleiden tot het Engelse ‘culture’, maar voor de rest was
dat Hollands maar een rare taal!
Het leek af en toe wel een nieuw Babel van na de spraakverwarring: op dat kleine stukje grond werden 10 stamtalen gesproken, en de internationale talen Arabisch,
Swahili en Engels. Verschillende culturen ontmoetten
elkaar. En dat was niet alleen verschil tussen westerse
en Afrikaanse culturen, maar ook onderlinge verschillen.
Interessant was een discussie tussen Oegandese en Nuerbroeders over de vraag of je je vrouw helpt bij het koken.
De Oegandezen wel, de Nuer absoluut niet!
Dat brengt me bij een volgend punt: kunnen we wel
spreken over ‘cultuur’ of alleen maar over het meervoud:
culturen?
In het optimisme van het moderne (rationalistische)
denken sprak men vooral over cultuur, waarbij men een
evolutie zag naar een steeds betere (westerse!) cultuur
die de wereld zou veroveren. Daartegen kwam niet alleen
kritiek van christelijke kant (bv. A. Kuyper, K. Schilder en
de Wijsbegeerte der Wetsidee), maar ook van postmoderne denkers: tegenover het eenheidsdenken van de
Verlichting kwam aandacht voor de culturele verscheidenheid (260). Maar het postmodernisme schiet tegelijk
door: structuur en samenhang vallen weg, en er blijft
alleen een lappendeken van subjectieve zingevingen over
(81, 105).
Griffioen wil recht doen aan gezamenlijkheid, contextuele diversiteit en pluraliteit van richtingen (263). In
meerdere hoofdstukken zoekt hij dan ook naar het
gemeenschappelijke dat er in (en tussen) culturen in hun
diversiteit is.

Mensenrechten

Om het toe te spitsen op het punt van de mensenrechten: hoe universeel zijn mensenrechten?
Griffioen spreekt hier genuanceerd over. Tegenover het
vooruitgangsoptimisme, met zijn verwachting dat de
westerse cultuur de mensheid geluk zou brengen, stelt
hij dat de ene cultuur niet waardevoller is dan de andere,
maar dat ze allemaal op gelijke afstand van God zijn
(206). De andere klip is relativisme, waarbij culturen in
feite boven kritiek verheven zijn. Maar het is duidelijk dat
bepaalde culturele uitingen niet geduld kunnen worden
(bv weduwenverbranding in India of moeilijkheden die
christenen ondervinden bij het leven onder Islamitische
wetgeving (Sjaria) (214).
Culturen zijn ook vluchtwegen om je verantwoordelijkheid voor God en je naasten te ontlopen (214).
Bij het spreken over wereldwijde mensenrechten zoek je
naar algemeen gangbare normen.

Daarbij moeten we onderscheiden tussen wat algemeen
geldt (norm) en wat algemeen geaccepteerd wordt (43, 65).
Om met dat laatste te beginnen: wetgeving die aansluiting mist bij het bestaande rechtsbesef wordt op termijn
een dode letter. Dat geldt ook voor mensenrechten (68). Je
zoekt samenwerking op concrete punten (zoals dat in de
politiek vaak gebeurt). Tegelijk heb je meer nodig dan een
‘grootste gemene deler’; zonder een dragend ethos wordt
toepassing schijnheilig of ‘zwevend’ (68).
In deze tijd van globalisering, waarin alle problemen
wereldproblemen geworden zijn, is er sprake van eenheid:
de ene mensheid onder God, en tegelijk zijn er onoverbrugbare verschillen tussen wereldbeschouwingen (259).
Het is naïef om te denken dat er een algemene moraal kan
komen die boven die verschillen uitstijgt (258).

Actueel

De actualiteit verandert snel. Op de achterkant van het
boek staat dat dit boek ingaat ‘tegen de trend die het
multiculturele tot de rang van laatste waarheid verheft’.
Inmiddels is die trend wel aan het veranderen: het is niet
meer politiek incorrect om van allochtonen (kort gezegd)
te eisen: aanpassen of ophoepelen.
Dat betekent allerminst dat het boek achterhaald is. Het
boek bestaat niet bij de gratie van de politieke actualiteit,
maar geeft juist veel stof tot nadenken over de achtergronden. Verwacht u als politicus dan ook geen pasklare
oplossingen als het gaat om integratie, de waarde van
mensenrechten, de verhouding van Islamitisch en westers
recht, de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese
Unie en politieke samenwerking, om maar enkele voorbeelden te noemen. De waarde van dit boek ligt in de
zorgvuldige afwegingen die de schrijver maakt als hij zich
confronteert met heel verschillende opvattingen over cultuur.

Christus

Ik wil eindigen met een verwijzing naar Van de Beek. Hij
zegt (kort gezegd) dat de kerk niet moet streven aangenaam voor de wereld te zijn, maar aangenaam voor haar
Heer, Jezus Christus.
Voor christenpoliticus is de eerste vraag: hoe eer je je
Heer? Dat kan je bewaren voor populisme en pragmatisme, en het opgaan in de waan van de dag en politieke
correctheid.
Dit boek kan helpen voor de bezinning om als christen
en (wereld)burger te leven, ook in het politieke bedrijf
met zijn uitdagingen en valkuilen. Om met het zicht
op Christus de klippen van wereldgelijkvormigheid en
wereldmijding te omzeilen.
DenkWijzer - december 2004
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