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Een gekozen
minister-president
Door J.P. de Vries
Tegen het eind van de afgelopen verkiezingscampagne werd plotseling een oud stokpaard
van D66 nieuw leven ingeblazen: het rechtstreeks kiezen van de minister-president. Dat
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kwam doordat de PvdA onder de druk van de opiniepeilingen een eigen kandidaat voor dat
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D66 kondigde meteen aan een initiatiefvoorstel in te dienen voor een gekozen
minister-president en PvdA-voorman Bos
sloot zich bij het idee aan. Die onverwachtse
bekering leverde weer kritiek op van D66.
Dat was in zoverre terecht, dat we de PvdA
hier tijdens acht jaar paars nooit over
gehoord hebben.
Toch dienden in 1970 kamerleden van PvdA,
D66 en PPR (voorloper van GroenLinks) al
een voorstel daartoe in. Daarin was de gekozen minister-president echter onlosmakelijk
gekoppeld aan een districtenstelsel voor de
verkiezing van de Tweede Kamer. De KVPfractie steunde wel dit laatste, maar gooide
bij de stemming de gekozen minister-president uit het voorstel, dat daarna door de
indieners werd ingetrokken.
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ambt lanceerde, die niet voorkwam op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en zich
nadien ook buiten de verkiezingsstrijd hield. Past dat nog wel in deze tijd?

Er is één land dat heeft geëxperimenteerd
met een gekozen minister-president: Israël.
Het gevolg was dat bij de verkiezing van het
parlement de meerderheidsvorming er niet
meer toe deed. De versnippering werd nog
groter dan die daar altijd al was. De gekozen
minister-president moest steeds meer partijen in zijn coalitie betrekken, waardoor de
kabinetten erg onstabiel waren. Om die
reden is het systeem weer afgeschaft en na
de verkiezingen van januari werd daar weer
op de oude wijze een premier aangewezen.
Het stelsel van een gekozen minister-president drijft in de richting van een tweepartijenstelsel. Wat er gebeurt als de ene helft
van het parlement wel samengaat en de
andere niet, hebben we in Frankrijk gezien,
waar de gekozen president regeringsleider
is. Rechts (met uitzondering van extreemrechts) had zich verenigd op één kandidaat:
Chirac, de partijen van links hadden elk een
eigen kandidaat. Gevolg was dat Le Pen, de
kandidaat van extreem-rechts, meer stemmen haalde dan elk van de kandidaten van

links. Zo moesten bij de tweede ronde, tussen de twee hoogst geplaatsten, de linkse
kiezers knarsetandend op Chirac stemmen.
Een tweepartijenstelsel past niet bij de
geestelijke verscheidenheid in de
Nederlandse samenleving. Daarom past het
ook niet de kiezers een keuze voor te leggen
tussen Balkenende en Cohen, of tussen
Cohen en Zalm.
Een tweede bezwaar is, dat de eigen politieke legitimatie van de premier ten koste gaat
van het gezag van het parlement. En als de
kiezers de gekozen premier opschepen met
een parlement waarin de politieke tegenstanders de meerderheid hebben – wat in
Frankrijk en de Verenigde Staten meer dan
eens gebeurd is – wordt het daadkrachtig
regeren uiterst moeizaam.
Tot slot: afgezien van Israël hebben alle
voorbeelden van direct gekozen regeringsleiders betrekking op republieken, waar de
regeringsleider tegelijk het staatshoofd is.
Onze minister-president wordt na brede
advisering bij Koninklijk besluit benoemd.
Dat geeft de hoge positie van het staatshoofd aan. Als de regeringsleider rechtstreeks door het volk wordt gekozen, verliest
de koningin haar positie in het staatsbestel.
Haar rol is dan nog slechts die van een randversiering. We weten: voor een partij als
D66, die uitgaat van de volkssoevereiniteit,
is zo’n erfelijk ambt een gruwel en ook de
PvdA heeft een republikeins verleden. Dat
verklaart mede hun voorkeur voor een
gekozen minister-president.
Juist in de Nederlandse situatie, waarin
geen enkele politieke stroming uit zichzelf
een meerderheid achter zich heeft, is de
scheidsrechterlijke rol van de koning(in) van
grote betekenis voor de stabiliteit van het
bestuur.

ThemaInleiding

De tussenstand
Door Erik van Dijk, eindredacteur
2.1 De ChristenUnie moet zich voor de ondersteuning van zijn politieke werk nu primair richten op contact met de eigen vaste
achterban om deze opnieuw te werven, te binden en te activeren.
2.2 Politieke inhoud, visie en geloofsbetrokkenheid moeten centrale elementen zijn in de communicatie van de ChristenUnie.
De gerichtheid op de christelijk-politieke boodschap moet doorwerken in partijpublicaties zoals HandSchrift, in congressen
en campagnebijeenkomsten.
3.2 De gekozen Tweede Kamerfractie wordt aangemoedigd het werk met kracht voort te zetten. Er wordt van de fractie een
duidelijke politieke koers en een stevige christelijke oppositie verwacht. De koers van de fractie moet ook aan de basis worden herkend.
4.1 In het kader van de voorgenomen fusie zal een zodanige reorganisatie van de partij plaatsvinden, dat interne betrokkenheid en participatie daardoor bevorderd worden.
4.2 Verdere ontwikkeling van een partijcultuur is wezenlijk voor de beleving van een ChristenUnie-identiteit. De ChristenUnie
moet gericht gaan nadenken over de centrale aspecten van de partijcultuur.
De vijf belangrijkste aanbevelingen uit ‘Bouwen aan de basis.
Evaluatierapport verkiezingsuitslag ChristenUnie 15 mei 2002’, opgesteld door Roel Kuiper en Peter v.d. Bijl

De ChristenUnie bestond op de dag van de recente verkiezingen voor de Tweede Kamer precies drie jaar. De
ChristenUnie, begonnen als een politieke fusie en organisatorische unie van RPF en GPV, is anno 2003 hard toe aan
een volledige fusie. Het hele proces is net een oude stoomlocomotief, die met liefdevolle zorgvuldigheid langzaam op
gang gebracht moest worden, maar vervolgens niet meer
te stoppen is en sneller gaat dan velen gedacht hadden. De
politieke fusie is zo soepel verlopen, dat de buitenwereld al
heel snel geen RPF en GPV meer zag. Daardoor was het
eigenlijk al snel niet meer uit te leggen, dat nieuwe leden
moesten kiezen tussen een lidmaatschap van RPF of GPV.
Intern verliep de politieke fusie van de fracties op alle niveaus over het algemeen ook zo goed, dat in de hoofden van
de bestuurders er alleen nog maar ChristenUnie bestond.
Voor de meeste besturen van de lokale verenigingen en
voor het landelijk bureau is het in stand houden van drie
organisaties (RPF, GPV en ChristenUnie) intussen zo
omslachtig en onnodig belastend geworden, dat men snakt
naar één organisatie.
Het mag dan zo zijn, dat de politieke fusie ogenschijnlijk
gesmeerd is verlopen en dat de organisatorische unie nu
niet lang meer op zich laat wachten, maar waar staat de
ChristenUnie nu? En hoe gaan we verder? Die vraag
dringt zich des te meer op nu we binnen een jaar twee
keer een Kamerzetel zijn verloren, waar winst verwacht en
gehoopt werd.
Het eerste nummer van DenkWijzer, dat in maart 2001 verscheen, ging over de toekomst van politieke partijen in het
algemeen en bevatte enkele verkennende opmerkingen
over de kersverse ChristenUnie. Dit nummer van
DenkWijzer steekt de hand nog verder in eigen boezem en
probeert enkele belangrijke aspecten te belichten van de
weg die door de ChristenUnie (en haar voorgangers) reeds
1

afgelegd is, maar vooral ook van de weg die nog bewandeld moet worden en de keuzes die daarbij gemaakt
moeten worden.
Hoe moet er gevolg gegeven worden aan de bovenstaande
aanbevelingen uit het rapport ‘Bouwen aan de Basis’?
Allereerst staan we voor de uitdaging de organisatorische
fusie op de juiste manier vorm te geven. Dit is hét moment
om in de nieuwe statuten en huishoudelijke reglementen
zaken anders te regelen. Voor zover het UnieBestuur dat
zelf al niet aangeeft, zullen de lokale verenigingen richting
het UnieCongres van 24 mei 2003 dit moeten oppakken.
Vervolgens is het ook heel duidelijk, dat het niet alleen
gaat om de structuur van de ChristenUnie, maar zeker ook
om de partijcultuur en politieke stijl.
Met partijcultuur bedoelen we in dit nummer de interne
cultuur van de ChristenUnie, de manier waarop we binnen
de ChristenUnie met onderwerpen en vooral ook met
elkaar omgaan, de ‘nestgeur’, het ‘thuis-gevoel’.1
Met politieke stijl bedoelen we de manier waarop de
ChristenUnie naar buiten toe opereert, zich presenteert en
profileert.
Structuur, cultuur en stijl staan niet los van elkaar, maar
staan in elkaars verlengde en moeten elkaar versterken.
Als er binnen de ChristenUnie bijvoorbeeld geen goede,
geheel eigen debatcultuur is, die mogelijk gemaakt wordt
door een democratische partijstructuur, dan produceert
de ChristenUnie veel te weinig goede, als ChristenUniepolitici herkenbare debaters voor de politieke arena.
Het is de wens van de redactie, dat deze DenkWijzer een
goede tussenstand geeft en zorgt voor nieuwe diepgang
in de discussie over de toekomst van de ChristenUnie.
Voor een overzicht van de inhoud van dit nummer
verwijzen wij u naar de achterzijde van dit blad.

Opvallend aardigheidje: De bundel ter gelegenheid van de opheffing van de Christelijk Historische Unie (CHU) op zaterdag 13 september 1980
in De Reehorst in Ede was getiteld: 'De Unie waarin we ons thuis voelden'.
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Roel Kuiper:
inspirator in bezinning op
Door Maarten Hamelink

Zijn werk voor het Wetenschappelijk Instituut beschouwt hij als afgerond. Ook als medeauteur van de
kern- en verkiezingsprogramma’s voor de ChristenUnie heeft hij ‘een cyclus doorlopen’. ‘Ik heb een
prachtige kans gehad om bij te dragen aan het markeren van de christelijke politiek in onze tijd’, aldus
scheidend directeur Roel Kuiper. Nu is het eerst tijd voor wat afstand; een halfjaar naar Dordt College in
Iowa bij wijze van ‘een soort sabbatical’. Maar hij komt terug. ‘Als lector Social Work voor de christelijke
hogescholen zoek ik straks de verbinding tussen bezinning en praktisch resultaat.’

Of het nou gaat om Roel Kuiper als denker, schrijver of
spreker, de samenleving is zijn natuurlijke omgeving en
de bezinning erop zijn natuurlijke aanleg. Ook in zijn
werk voor de ChristenUnie heeft studie van en debat
met die samenleving altijd de teneur bepaald.
Wie met hem in gesprek gaat, moet bereid zijn tot enige
zelfverloochening. Althans, als het doel van dat gesprek
is om in één uur een klein testament van zijn werk voor
RPF en ChristenUnie op te stellen. Vanaf 1994 nam hij
deel aan elke verkiezingscampagne. Geen commissie die
nadacht over de samensmelting van GPV en RPF, ontsnapte aan zijn inzet. Toch was hij vooral acht jaar lang
directeur van de stichting Marnix van St. Aldegonde en
later van de Mr. G. Groen van Prinstererstichting.

Erfgoed
Binnen en buiten de ChristenUnie verwierf Kuiper een
gezaghebbende positie als vaandeldrager van het erfgoed van christelijke politiek in de lijn van Groen, Kuyper
en ook Jongeling. Maar, zegt hij zelf, ‘het gaat nooit om
mijn persoon, maar om de dienst die ik de samenleving
kan bewijzen. Die dienst ligt erin te wijzen op de orde
die God voor mensen heeft bedacht. Dat leren we bijvoorbeeld van een bijbelse leider als Nehemia.’ Het
draait voor Roel Kuiper niet om zijn eigen gevoel en persoonlijke drijfveren. De hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte betrekt zichzelf net zo goed in de kritische analyse van hoe christenen in politiek en samenleving hun

‘Het is zaak om nog concreter te zeggen
wat we met de samenleving willen.’
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plaats mogen en ook moeten innemen. Dan komt het
gesprek op krokodillentranen in het normen- en
waardendebat, de nieuwe inspiratie die de ChristenUnie
nodig heeft, en ook het gebrek aan zelfbewustzijn van
christenen in Nederland.

Fusie
‘Toen ik in februari 1995 aantrad als directeur van het
wetenschappelijk bureau van de RPF, heb ik het werkplan “Verantwoordelijkheid en samenlevingsinrichting”
opgezet. Er leefde half jaren negentig een breed gevoel
dat de samenleving op de schop moest. De lasten van de
verzorgingsstaat bleken onze draagkracht te overstijgen.
Ik vond het belangrijk om de noodzakelijke verandering
te benaderen vanuit de verantwoordelijkheid van overheid en burgers. Dat is bijbels en reformatorisch.
Vrijwel tegelijk met de uitwerking van ons studieprogramma werden de voorbereidingen getroffen voor nauwere samenwerking tussen GPV en RPF. Als secretaris
was ik in 1996 lid van de gezamenlijke
Grondslagcommissie. Ik heb toen zelf voor het eerst het
woord ‘fusie’ uit de pen laten vloeien. In de commissie
bleef dat woord zonder enige discussie staan. Ons rapport werd kort na de verkiezingen van 1998 aangeboden
en was het startmoment voor de verdere ontwikkelingen. Heel wat commissies en rapporten later is uiteindelijk de unie tot stand gekomen. De hoofdreden waarom
het uiteindelijk een unie werd, is dat het ledenbeleid van
RPF en GPV nog te ver uit elkaar lag om de brug in één
keer te slaan. Tegen die achtergrond werd besloten de
partijen in een unie te verbinden en de partijorganisaties te fuseren. In de organisatie brak een moeilijke periode aan als gevolg van de fusie. Op papier was de ordening voor een gezamenlijke partijorganisatie snel duidelijk. Maar de praktijk bleek voor een belangrijk deel te

ThemaInterview

de samenleving

Roel Kuiper op het extra UnieCongres op 22 juni 2002, waar het rapport 'Bouwen aan de basis',
een evaluatie van de verkiezingscampagne en -uitslag van de ChristenUnie werd besproken.
Foto: Nederlands Dagblad/Jaco Klamer

vragen om ‘management van emoties’, zoals ook in de
afgelopen maanden wel is gebleken. Het bestuur kwam
dichter op ieders huid te zitten dan ooit het geval was.
Dat moest aan de ene kant om de fusie besluitvaardig te
regelen. Het had wel tot gevolg dat de werkcultuur
waarin mensen functioneerden, werd verstoord. Er ging
te veel vrijheid en zelfsturing verloren. Ik heb daar zelf
ook last van gehad. Later is dat weer goed gekomen,
maar het kwam in het voorjaar van 2001 goed uit dat ik
een aantal maanden studieverlof kon nemen. Dat heb ik
benut voor mijn biografie over Groen.’

Zeggingskracht
‘Na de reorganisatie brak voor het WI een nieuwe fase
aan. We stonden voor beantwoording van de vraag wat
het samengaan betekende voor ons gedachtegoed. Er
was behoefte aan een nieuw basisprogramma voor de
ChristenUnie. Want hoe verhouden de voorgaande publicaties van GPV en RPF zich tot elkaar? Het is funest voor
je zeggingskracht, als je blijft zitten met de vraag uit
welke koker een idee voortkomt. Daarom was het nodig
om gezamenlijk te markeren waar we als ChristenUnie
willen staan. We wilden direct aan het begin een christelijk-staatkundige visie presenteren op de samenleving en
op de overheid. In beide studies zijn volop lijnen doorgetrokken die eerder binnen GPV en RPF waren uitgestippeld. Nu ook deze ronde is afgerond, is voor mij het

moment aangebroken om afscheid te nemen.
Ik ben blij met de studies en de publicaties die we hebben afgeleverd. Steeds duidelijker zie ik dat partijen die
leven en werken vanuit beginselen, beter in staat zijn tot
vruchtbare studies. Wijzelf, maar ook partijen als PvdA en
CDA hebben een basis. Daaruit kun je blijven putten. Ik
ben erg dankbaar voor wat we als de protestants-christelijke traditie mogen beschouwen. Het bewustzijn van die
traditie is van groot belang om als partij overeind te blijven. Bij een partij als D66 zie je hoe de inhoud vervluchtigt. Men mist een bron vanwaaruit de analyse kan worden opgebouwd. De bron, en in moeilijke tijden ook de
bodem, ligt voor de ChristenUnie in Christus zoals de
Bijbel over Hem spreekt, en in de vruchtbare traditie die
hieruit generatie op generatie is overgebracht. Ook voor
mijzelf geeft dit grond onder mijn voeten. In wanhoopsmomenten denk ik wel eens: “Wat ploegen we op rotsen”. Maar in Christus mogen we blijven zeggen: “Hier
gaat het ons om”. Mijn houvast ligt daarom altijd in het
bijbellezen. God werkt in mensen, in culturen en in vol-

‘Ik ben blij met de studies
en de publicaties die we hebben afgeleverd.’
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ken. Hij wil graag dat mensen zich richten op Hem. Ik
raak elke keer weer onder de indruk van de genade die
God toont in zijn houding naar de wereld.’

Marginalisatie
‘Juist door de beschikbaarheid van zo’n rijke, krachtige
traditie is het jammer dat christenen in Nederland maar
een zwak besef hebben van hun eigen culturele betekenis. Ik zie dat christenen gemarginaliseerd worden. Maar
dat is geen natuurwet. De seculariserende samenleving
speelt daarin een rol, maar ook christenen zelf zijn een
factor. Zelfbewuster naar voren treden is nodig. We hebben als protestantse christenen in deze samenleving een
duidelijke en historisch gemarkeerde plaats. Daarom
moeten we bijvoorbeeld niet zwijgen als godsdienst tot
een probleem wordt gemaakt.
De slordigheid die de samenleving laat zien in het
onderhouden van de publieke waarden, treft ook christenen. Er is een patroon te zien van oppervlakkigheid.
Daarom is herwaardering nodig van onze eigen achtergrond. Ook de christelijke pers kan daarin een stimulerende rol spelen. Er is te veel aandacht voor kleine interne grensconflicten en te weinig voor de grote waarden
waar we samen in deze samenleving voor staan. Dat is
te oppervlakkig en slordig omgaan met je mogelijkheden. Die slordigheid in het benoemen en onderhouden
van waarden zie je ook terug in het integratiedebat. Ik
ben ervan overtuigd dat we andere culturen en godsdiensten beter kunnen verdragen, als meer het besef
wordt gevoed van een Nederlandse gemeenschappelijke
cultuur. Op dit moment worden nieuwkomers publieke
waarden voorgehouden die in de praktijk van ons eigen
samenleven vervaagd zijn. Daar gaat het mis. We kunnen niet van een ander vragen wat we zelf laten liggen.
In dat verband vind ik echt dat er krokodillentranen
gehuild worden, als er geklaagd wordt over toenemende
sociale hardheid, zinloos geweld etc. We hebben tien,
vijftien jaar achter de rug waarin de overheid alleen dit
signaal heeft afgegeven: ieder voor zich. Het gemeenschappelijke is consequent genegeerd en weggeorganiseerd. Burgerschap is geïndividualiseerd. Maar een mens
is nooit een autonoom individu, zoals de liberale visie
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wil. Bij zo’n abstractie valt niet te leven. En nu wordt er
over de gevolgen van dit beleid geweeklaagd: de samenleving verloedert en gemeenschappelijke normen en
waarden moeten terugkeren. Maar dan moeten ook de
keuzes van het verleden openlijker geëvalueerd en gecorrigeerd worden. Christelijke politiek kan daarover een
heldere boodschap afgeven.’

Gemeenschap
‘Mijn nieuwe functie als lector Social Work (samenlevingsinrichting, participatie en preventie) ligt in het verlengde van wat ik bij het WI heb gedaan: welke problemen bestaan er voor individu en gemeenschap in onze
samenleving? Die vraag blijf ik centraal stellen. De verbinding tussen individuele hulpverlening en maatschappelijke problemen wordt te weinig gelegd. Daarom ben
ik binnen de opleiding sociale pedagogiek en maatschappelijk werk gevraagd aan die connectie te werken.
Ik vind dat ook goed voor mezelf. Theorie en analyse wil
ik dienstbaar maken aan de praktijk van hulpverleners
die met beide benen in de modder staan. Eén van de projecten die op het programma staan, is studie naar de
ontwikkeling van het welzijnsbeleid vanaf de jaren
tachtig en de relatie die hierin te vinden is tussen individu en gemeenschap. Zo’n onderzoek doet ertoe. Door
ons maatschappelijk klimaat worden mensen al snel geïsoleerd met hun eigen probleem of hulpvraag. Het is
nodig mens en samenleving weer in samenhang te zien
en te bestuderen. Kennis heeft relevantie als je een juiste
analyse kunt verenigen met de eigenlijke nood van mensen in de samenleving.
Mijn overtuiging is dat maatschappelijke hulpverlening
zich niet mag versmallen tot het individu. Door eenzijdig
te benadrukken dat de mens voor zijn eigen keuzes
staat, verlies je de context uit het oog. Een mens leeft in
relaties en vindt daar vervulling en zingeving. Het gaat
fundamenteel de verkeerde kant op als je die gemeenschap buitenspel zet. In het lectoraat wil ik aandacht
besteden aan theorievorming op het terrein waar de
hulpverlening aan het individu aansluiting vindt bij de
inbedding in de samenleving. Een bredere connectie tussen bezinning en uitvoering. Een smaldeel bezint zich, de
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‘Theorie en analyse wil ik dienstbaar maken
aan de praktijk van hulpverleners die met
beide benen in de modder staan.’

brede onderkant werkt zich te pletter in uitvoering. Die
twee hebben elkaar zoveel te zeggen. Ik koester de wens
om die uitwisseling te versterken.’

daarop mag zeggen vanuit de Bijbel. Uiteindelijk gaat
het om het vermogen om als christen mede leiding te
geven aan de samenleving.’

Partijcultuur

Politiek

‘Om de cultuur van de ChristenUnie te typeren, zit ik er
nog te dicht op. Misschien weet ik meer als ik eenmaal in
Amerika zit. Toch zie ik wel dat de samensmelting nog te
wensen overlaat. Het ontbreekt de ChristenUnie nog aan
werkelijke inspiratie om het samen te doen. De mentale
eenheid die er al wel is, moet verder groeien. Daarvoor is
tijd en inzet nodig. De bestuurlijke organisatie slokt veel
energie op. De cultuur blijft achter. Ik zie dat de acceptatie soms nog niet eens is begonnen. Mensen blijven refereren aan oude partij-netwerken, vertrouwde partijgangers en oud partijgedachtegoed. Het is goed dat de fusie
aanstaande is. De unie heeft tot dusver het tweepartijdenken in leven gehouden. Dan blijf je hybride. Het is
tijd dat we helemaal gaan kiezen voor elkaar. Dat betekent niet allebei wat toegeven, maar elkaars geestelijke
erfenis voluit waarderen. En daar is alle reden toe: de
kracht en helderheid van de gereformeerde, de breedte
van de reformatorische en de creatieve bevlogenheid van
de evangelische traditie. We hebben veel in huis.
Jongeren kunnen in deze toenadering een belangrijke
rol spelen.’

‘De Tweede Kamer is het ware domein voor wie invloed
wil hebben op de richting en inrichting van de samenleving. Het verlangen om mee te doen aan dat democratische proces is gaandeweg meer in me ontwaakt. Ik wil
heel graag na alle studie in de concrete politiek waarmaken waar de ChristenUnie voor staat. Voor mezelf is het
ook belangrijk dat de studie van de samenleving een vervolg krijgt in het doen. Bovendien houd ik van debat.
Daar wil ik graag aan meedoen. De kans dat ik met een
zesde plek wordt verkozen, is gering. Als Dick Stellingwerf
erin komt, is het feest, als ik er in kom een wonder. Ik zou
het beslist een zegen vinden als we in ieder geval een
zetel mogen winnen.
Voorlopig kijk ik uit naar ons verblijf in Iowa. De contacten met Dordt College zijn er al langer. Nu ik de kans krijg
om daar een periode te doceren, wil ik die graag benutten. Het is een soort sabbatical. Door helemaal weg te zijn
neemt de druk van buiten even af. Dat is prettig voor mij
en m’n gezin. Het lijkt me ook boeiend een andere cultuur van binnenuit te leren kennen. Hoe is het om daar te
leven? Het is waarschijnlijk dat tijdens ons verblijf de oorlog met Irak uitbreekt. Ik ben benieuwd hoe deze tweede
Golfoorlog daar wordt beleefd. Ik sta kritisch tegenover de
hegemoniale, zo niet imperialistische rol die de Verenigde
Staten spelen. Ik ga hoe dan ook mijn antennes flink
gebruiken. Jullie horen nog van me.’

Uitdaging
‘De ChristenUnie kan een stap verder maken. Het is zaak
om nog concreter te zeggen wat we met de samenleving
willen. Ook voor het WI schuilt in dit streven de grootste
uitdaging. Het slechtst denkbare is, dat we meedoen aan
de algemene tendens van vervlakking. Hierin dragen wat
mij betreft zeker ook jongeren een verantwoordelijkheid.
Je moet niet mee willen doen met een politiek die makkelijk commentaar levert bij actualiteit en incidenten.
We zouden als het aan mij ligt bewuster afstand moeten
nemen van de incidentenpolitiek.
De politieke omgangsvormen zijn lelijk geworden. Daar
heeft de LPF in korte tijd helaas een groot aandeel in
gehad. Vanochtend hoorde ik Bomhoff nog triomfantelijk zeggen dat Zalm en Balkenende geen prettige
kerstdagen zouden krijgen na lezing van zijn boek. Dat
is op de man spelen, dat is de politiek beroven van
inhoud en waardigheid. Een christen-politicus staat
voor een andere taak. Laat zien dat je begrijpt waar het
in een cultuur om gaat. En weet vervolgens wat je

Nog één keer: het WI-team in de samenstelling september
2001 - december 2002 met v.l.n.r. Roel Kuiper, Erik van Dijk,
Benjamin Anker en Cors Visser
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We gaan iets nieuws beginnen
De historische wortels van de ChristenUnie
Door Theo Haasdijk

“We gaan iets nieuws beginnen”. Met dit enthousiasme storten velen zich op de opbouw van de
ChristenUnie als een nieuwe christelijke politieke organisatie. Maar de ChristenUnie is niet uit de lucht
komen vallen. Zij is gevormd uit de bestaande partijen GPV en RPF, die elk al een geschiedenis van respectievelijk 54 en 27 jaar achter zich hebben, en die beide op hun beurt weer afkomstig waren uit de ARP.
Om het heden te begrijpen moet je het verleden kennen.
Wie de geschiedenis niet kent, zal ook in discussies geen
begrip hebben voor argumenten die op de historie gebaseerd zijn. En als we elkaars achtergronden en argumenten niet begrijpen, wordt het al gauw een discussie tussen doven.
Dat geldt ook voor een discussie over de organisatiestructuur van ChristenUnie. Kiezen we voor een ‘bottomup structuur’, waarbij mensen lid worden van een plaatselijke vereniging die op haar beurt weer aangesloten is
bij een landelijke organisatie? Of moet het een ‘topdown structuur’ worden, waarbij de leden aangesloten
zijn bij een landelijke organisatie met plaatselijke afdelingen? De huidige politieke partijen zijn vrijwel allemaal ‘top-down organisaties’. Maar de voorgangers van
de ChristenUnie, RPF, GPV en uiteindelijk de ARP, waren
in hoge mate ‘bottom-up’ georganiseerd. In dit artikel
zullen we de achtergronden daarvan schetsen, waarbij
overigens geen volledigheid gepretendeerd wordt.

De Antirevolutionaire Partij (ARP)
De grondlegger van de antirevolutionaire richting was
mr. G. Groen van Prinsterer. In de winter van 1845-1846
hield hij voor een groep geestverwanten uit de kring van
het Réveil zijn lezingen over Ongeloof en Revolutie, die
vervolgens ook in boekvorm verschenen. Groen verzet
zich daarin tegen de grondgedachten van de Franse
Revolutie en pleit voor een wereldbeschouwing die geba-

Drs. Th. Haasdijk was van 1984 tot 1999
beleidsmedewerker bij de Groen van
Prinsterer Stichting. Van 1990 tot 2000
was hij gemeenteraadslid voor achtereenvolgens GPV en GPV/RPF/SGP in
Amersfoort.
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seerd is op Gods Woord en op Zijn handelen in de
geschiedenis. Groen was, met tussenpozen, lid van de
Tweede Kamer in de periode 1849-1866. Samen met
enkele geestverwanten vormde hij daar ‘de antirevolutionaire richting’, alhoewel van fracties toen nog nauwelijks sprake was.
De leden van de Tweede Kamer werden in die tijd gekozen via een districtenstelsel. Binnen een kiesdistrict opereerde een aantal kiesverenigingen: liberaal, conservatief, antirevolutionair en later ook katholiek. De kandidaat die in één of twee stemronden de absolute meerderheid van de stemmen wist te behalen, werd namens
het district afgevaardigd naar de Tweede Kamer. Omdat
maar een beperkt deel van de bevolking kiesrecht had,
waren ook bij de antirevolutionairen in de beginperiode
zowel de actieve leden van de kiesverenigingen als de
afgevaardigden in de Tweede Kamer veelal aristocraten,
tussen wie soms ook nog een zekere familieverwantschap bestond. Politiek gezien leunde men vaak nog
dicht tegen de conservatieven aan. Het belangrijkste
onderscheidend punt was de strijd voor het bijzonder
onderwijs, die bij de antirevolutionairen hoog in het
vaandel stond. Vanaf 1869 ontstond tussen de antirevolutionaire kiesverenigingen overleg op landelijk niveau,
onder meer over de kandidaten, de strategie en verkiezingsmateriaal.
De antirevolutionaire organisatie kreeg een belangrijke
impuls door de oprichting van het AntiSchoolwetverbond in 1872. Deze organisatie had als doelstelling onder meer de wijziging van artikel 194 van de
Grondwet. Om dat te bereiken moest men ervoor zorgen
dat er meer gelijkgezinden in de Tweede Kamer zitting
zouden nemen. Plaatselijke afdelingen van het AntiSchoolwetverbond functioneerden in sommige kiesdistricten feitelijk als antirevolutionaire kiesverenigingen; het Anti-Schoolwetverbond had zo een belangrijk
aandeel in de antirevolutionaire verkiezingscampagnes.
Ook zorgde het Anti-Schoolwetverbond voor activering
van bestaande antirevolutionaire kiesverenigingen en
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voor een verbreding van de antirevolutionaire achterban
naar de niet-kiesgerechtigden.
Binnen het Schoolwetverbond werd een belangrijke
functie vervuld door Abraham Kuyper, die zelf in 1874 in
de Tweede Kamer kwam als afgevaardigde van het
district Gouda. Kuyper was ook de motor achter de uiteindelijke oprichting van de ARP, op 3 april 1879. De
plaatselijke kiesverenigingen sloten zich aan bij een landelijke Centraal Comité (hoofdbestuur) dat werd gekozen door de Deputaten (afgevaardigden). De kiesverenigingen bleven zelf verantwoordelijk voor de kandidaatstelling in de districten, maar hier had het Centraal
Comité toch een belangrijke vinger in de pap. Alleen kandidaten die het (door Abraham Kuyper geschreven)
Beginselprogram onderschreven en die bereid waren
zich aan te sluiten bij de Antirevolutionaire Kamerclub
(fractie), kregen in de verkiezingscampagne de steun van
het Centraal Comité (voorzitter A. Kuyper) en van het
Antirevolutionaire dagblad De Standaard (hoofdredacteur A. Kuyper). Formeel was de ARP dus een echte ‘bottom-up’ organisatie, maar in de praktijk waren er ook
wel centralistische elementen aanwezig.

Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
De ARP was geen kerkgebonden partij. Zowel
Hervormden als Afgescheidenen (Christelijke
Gereformeerden) en vanaf 1886 Dolerenden waren
binnen de kiesverenigingen te vinden, evenals leden van
kleinere protestantse kerkgenootschappen. Maar zeker
na de samenvoeging van de Afgescheidenen en de
Dolerenden tot de Gereformeerde Kerken (1892) voerden
de leden van die Kerken duidelijk de boventoon binnen
de ARP. Toen in 1944 binnen de Gereformeerde Kerken
een conflict ontstond over de leer rond verbond en doop
(de ‘veronderstelde wedergeboorte’) van Abraham
Kuyper, had dat ook politieke gevolgen. Hoogleraren en
ambtsdragers die de leer van Kuyper niet wilden ondertekenen, werden door de synode geschorst en afgezet.
Ongeveer 10% van de leden van de Gereformeerde
Kerken ‘maakte zich vrij’ van de uitspraken van de synode en ging verder in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Zij zagen zich vervolgens geplaatst voor een
‘ethisch conflict’: konden zij nog wel op maandag
samenwerken in de politiek met dezelfde mensen met
wie ze ’s zondags niet meer samen in de kerk konden zitten? De leiding van de ARP zag dit probleem niet, omdat
de ARP geen kerkgebonden organisatie was, en wilde er
dus ook niet over praten. Naast dit ethisch conflict
waren er ook verschillen in politieke opvattingen. De vrijgemaakten wilden politiek bedrijven rechtstreeks op
basis van Schrift en Belijdenis. De ARP deed dit via het
AR-Beginselprogram, dat nog steeds gebaseerd was op
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ideeën van Kuyper die niet door alle antirevolutionairen
als Bijbels werden beschouwd.
Toen in 1945 het politieke leven na de oorlog weer op
gang kwam, ontstonden rond de kerkscheuring ook problemen binnen de plaatselijke ARP-kiesverenigingen.
Deze liepen zo hoog op dat in een aantal plaatsen zgn.
Vrije Kiesverenigingen werden opgericht. De eerste hiervan was Berkel (ZH) in 1946, gevolgd door onder meer
verenigingen in Groningen en Rotterdam.
Van 30 maart t/m 1 april 1948 werd in Amersfoort door
1250 vrijgemaakte ARP-ers een bezinningscongres
gehouden, waarbij werd nagedacht over de weg die nu
verder gevolgd zou moeten worden. Aan het einde van
dit congres werden 12 conclusies aanvaard. Eén daarvan
bepaalde dat nog eens gepraat moest worden met de
leiding van de ARP. Deze gesprekken liepen echter op
niets uit. Intussen had een deel van de congresgangers al
een Landelijk Contact van Vrije Kiesverenigingen opgericht, met een Landelijke Contactraad als bestuur. In mei
1950 kreeg deze organisatie officieel de naam
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Met het woord
Verbond wordt onder meer aangegeven dat het GPV
evenals de ARP een ‘bottum-up’organisatie was. Geen
landelijke organisatie met plaatselijke afdelingen, maar
een samenwerkingsverband van plaatselijke verenigingen. Het werkgebied van deze verenigingen viel vaak
samen met de plaatselijke vrijgemaakte kerken. Omdat
hierdoor meerdere verenigingen binnen een burgerlijke
gemeente bestonden (soms meer dan vijf) werkte dit
niet altijd even efficiënt. Bovendien werd door deze koppeling de vrijgemaakte nestgeur van het GPV nog versterkt. Het lidmaatschap verliep via de plaatselijke vereniging. En hoewel de eis daartoe formeel nergens was
vastgelegd, lieten de plaatselijke verenigingen vrijwel
alleen vrijgemaakten als lid toe, waardoor het GPV feitelijk een kerkgebonden partij was.

De Reformatorische Politieke Federatie (RPF)
In de jaren zestig en zeventig ontstond binnen de ARP
steeds meer ontevredenheid over de ‘linkse’ koers die
deze partij ging varen. Onder de ontevredenen waren de
accountant P. Siebesma uit Leeuwarden en hoogleraar
J.P.A. Mekkes uit Leiden. Zij konden zich wel goed vinden
in de beginselen en politieke standpunten van het GPV,
maar omdat ze niet vrijgemaakt waren, konden ze daarvan geen lid worden. Daarom richten ze in januari 1966
het Nationaal Evangelisch Verband (NEV) op, een organisatie die als doel had het GPV steun te verlenen. Met
name van GPV-secretaris Verbrugh kregen zij een warm
onthaal, en jarenlang bewezen de NEV-ers als ‘houthakkers en waterputters’ goede diensten aan het GPV. In
1972 kwam het echter tot een breuk tussen de twee
bondgenoten. Dit kwam enerzijds doordat niet iedereen
binnen het GPV enthousiast was over het NEV. Dit werd
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nog sterker toen na de scheuring in de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) van 1967, een aantal ‘buitenverbanders’ die door het GPV geroyeerd waren, toetraden tot
het NEV. Daarnaast bestond binnen het NEV ook een
stroming die de samenwerking wilde uitbreiden naar de
SGP en delen van ARP en CHU, iets waar het GPV pertinent tegen was.
Intussen was in december 1970 door een aantal ARPleden onder leding van de hoogleraren Drogendijk,
Lindeboom en Troost de Gespreksgroep van AR-gezinden
opgericht. Ook zij hadden bezwaren tegen de koers van
de ARP, maar wilden - in tegenstelling tot het NEV bezinnend bezig zijn binnen die partij, en dus niet zelfstandig politiek optreden. De Gespreksgroep werd ook
de spreekbuis voor mensen die bezwaren hadden tegen
de toetreding van de ARP tot het CDA.
In april 1972 werd het Anti-Revolutionair Jongerencontact (ARJC) opgericht door een groep jongeren die
zich zorgen maakte over linkse invloeden op de jeugd in
het algemeen en binnen de AR-jongerenorganisatie
ARJOS in het bijzonder. Leidende figuren waren hier
onder meer Van der Land en Wagenaar. Toen de
organisatie ook bleek aan te slaan bij jongeren binnen
het NEV en de CHU werd deze in 1974 verbreed tot het
Reformatorisch Politiek Jongerencontact (RPJC). De RPJC
onderhield nauwe betrekkingen met de Gespreksgroep
en wilde net als de Gesprekgroep vooral een bezinningsorganisatie zijn.
Naast deze landelijke organisaties bestonden in het
begin van de jaren zeventig op diverse plaatsen in
Nederland, met name in Overijssel en Gelderland, onafhankelijke kiesverenigingen. Somige daarvan hadden
een achtergrond vanuit de ARP of de CHU, anderen
waren meer verwant met het GPV, het NEV of de SGP. Op
initiatief van de vereniging te Zwolle kwamen deze
‘onafhankelijken’ in mei 1974 in die plaats bij elkaar. Er
werd een Regionale Contactcommissie ingesteld en een
Regionaal Contactblad opgezet. Bekende namen binnen
deze groep waren J.P.M. Rietkerk en A. Kadijk.
Medio 1974 waren er dus vier organisaties actief die
eigenlijk allemaal hetzelfde doel nastreefden. Op 26
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oktober van dat jaar kwamen zij bij elkaar in Amersfoort
voor een conferentie over het thema Reformatorische
Politiek op de Tweesprong. Conclusie was dat men de
krachten zou moeten bundelen. Er werd een verklaring
aangenomen waarin bij de besturen van de betrokken
groeperingen werd aangedrongen op de vorming van
een Reformatorische Politieke Federatie. Op 15 maart
1975 was de oprichting van de RPF een feit. Zij was dus
oorspronkelijk een federatie van bestaande organisaties,
vergelijkbaar met de huidige unie van GPV en RPF in de
ChristenUnie. Deze structuur werd echter al snel vervangen door een organisatie vergelijkbaar met die van ARP
en GPV. Volgens de Statuten van 1981 zijn plaatselijke
kiesverenigingen lid van de RPF. Wie zich als persoon wil
aansluiten bij de RPF, moet lid worden van een plaatselijke vereniging. Landelijke aanmelding kan echter ook,
waarna men vervolgens wordt ingedeeld bij een plaatselijke vereniging. Wie in een plaats woont waar geen RPFkiesvereniging is, kan bij uitzondering een individueel
lidmaatschap krijgen.

Slot
ARP, GPV en RPF vertonen alledrie het ‘bottom-up principe’: particuliere personen zijn lid van plaatselijke kiesverenigingen, en die verenigingen zijn vervolgens aangesloten bij een landelijke organisatie. Bij de ARP was dat
verklaarbaar en logisch vanuit het toen bestaande
districtenstelsel: plaatselijke of regionale kiesverenigingen regelden niet alleen de kandidaatstelling voor de
gemeenteraad, maar ook voor Provinciale Staten en de
Tweede Kamer. Toen het GPV in 1948 als afsplitsing van
de ARP werd opgericht, nam men het vertrouwde organisatiemodel van de ARP over. Ook het ontstaan van het
GPV vanuit plaatselijke conflicten speelde hierbij een rol.
In tegenstelling tot de ARP vielen de grenzen van de
plaatselijke GPV-kiesverenigingen vaak samen met die
van de kerkelijke (vrijgemaakte) gemeenten. Ook de RPF
koos voor het model dat bekend was vanuit de moederpartijen. Ten opzichte van het GPV zijn er wel een paar
verschillen: bij de RPF als niet-kerkgebonden partij vielen
de gebiedsgrenzen niet samen met kerkelijke grenzen,
maar met die van een of meer burgerlijke gemeenten.
Waar toelating van leden binnen het GPV uitsluitend
voorbehouden was aan de plaatselijke verenigingen
(zelfs bij verhuizing), kan men zich bij de RPF ook landelijk aanmelden en vervolgens plaatselijk worden ‘ingedeeld’. Bij wijze van uitzondering kan men ook als particulier landelijk lid van de RPF worden.

In de discussie over een ‘omkering’ van de vertrouwde
structuur zullen zowel zakelijke als principiële en
gevoelsmatige argumenten gebruikt worden. Mits het
partijbureau goed georganiseerd is, zal een landelijk lidmaatschap efficiënter zijn dan een plaatselijk lidmaatschap. Uit mijn eigen tijd als medewerker op het GPVbureau herinner ik mij dat het systeem van plaatselijke
lidmaatschappen niet altijd even handig was. Vooral bij
verhuizing en overlijden kon nogal eens verwarring ontstaan. Menig GPV-medewerker heeft in die tijd dan ook
de verzuchting geslaakt: ‘hadden we maar een landelijk
lidmaatschapssysteem’. Die wens werd niet gedeeld door
alle plaatselijke GPV-verenigingen. In een systeem van
landelijke lidmaatschappen zou de plaatselijke vereniging immers de greep op het toelatingsbeleid kwijtraken. Ook binnen de ChristenUnie kan dit nog wel gevoelig liggen. Hoewel de ChristenUnie geen kerkgebondenorganisatie is, zullen sommige verenigingen in met
name plaatsen met een GPV-verleden toch wel enige
grip op het toelatingsbeleid willen houden.
Er zal dus een principiële discussie moeten worden
gevoerd over de vraag aan wie de toelating van leden
wordt toevertrouwd. De uitkomst daarvan kan zijn dat
dit op landelijk niveau moet gebeuren, maar het is in
ieder geval van belang dat serieus wordt omgegaan met
degenen die hier moeite mee hebben.
Er zullen ook verenigingen zijn (zowel vanuit een RPF- als
een GPV-achtergrond) die gevoelsmatig bezwaar hebben
tegen een top-down organisatie. Als sinds 1879 hebben
we een organisatie waarbij wordt uitgegaan van de zelfstandigheid van de plaatselijke vereniging. Het valt dan
niet mee ineens een filiaal te worden van een landelijke
organisatie. Ook financieel zijn de verenigingen dan niet
meer zelfstandig. In plaats van zelf contributie te heffen
en die (grotendeels) af te dragen aan de landelijke organisatie moet men nu maar afwachten wat er van bovenaf wordt toegeschoven. Deze pijn kan verzacht worden
door naast een landelijke ook een plaatselijke contributie te heffen, waarmee verenigingsactiviteiten en
gemeenteraadsverkiezingen kunnen worden gefinancierd.
Omkering van de organisatiestructuur heeft zeker voordelen. Maar het is een gevoelig besluit dat met wijsheid
genomen moet worden. Er moet rekening gehouden
worden met principes en gevoelens, en de lokale pijn
moet waar nodig worden verzacht.
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Democratische partijvernieuwing:
Door Frank Visser en Hans Valkenburg

Aan de vooravond van de definitieve fusie van de RPF en het GPV, met als resultaat de ChristenUnie, zijn
regelmatig geluiden te horen dat de leden binnen deze nieuwe partij meer invloed moeten krijgen. Met
andere woorden: de partij moet democratischer worden. De verschillende fora op het internet en de krant
zijn bekende spreekbuizen voor deze geluiden. In dit artikel wordt ten eerste de noodzaak hiervan
onderzocht. Moet de partijstructuur worden veranderd? Moet het democratischer? Of kan alles blijven
zoals het is, en moet er geïnvesteerd worden in de huidige organisatiestructuur, teneinde deze beter te
laten functioneren? Daarnaast wordt in dit artikel ingegaan op een aantal mogelijke varianten voor de
nieuwe partijstructuur van de ChristenUnie.

Democratiseren van de democratie
Het Griekse woord dèmokratia, de etymologische wortel
van ons woord democratie, betekent letterlijk volksmacht. Het legt de zeggenschap bij het volk en niet bij
een select gezelschap, een alleenheerser, of een god. Ten
aanzien van politieke partijen betekent democratie dat
de macht bij de leden ligt. Bij een democratische partij
geven de leden letterlijk richting en invulling aan de partij. Nationaal is een beweging waar te nemen die wel
‘het democratiseren van de democratie’ genoemd wordt.
Onder andere politieke partijen worden vandaag de dag
geacht transparant en ‘plat’ te zijn, en de burger wil
daarbinnen met de scepter zwaaien. ‘Weg met die verfoeide bestuurlijkheid’ is een milde samenvatting van
honderden discussies en artikelen van het afgelopen
jaar over politiek, politici, bestuurders en politieke partijen. In hoeverre een christelijke partij op en top democratisch moet willen zijn, is een vraag die nogal eens aan de
orde komt binnen deze partijen.
Om maar met de deur in huis te vallen: een christelijke
politieke partij kan eigenlijk maar beter niet al te democratisch zijn. Democratie kan instabiliteit tot gevolg hebben. Mensen willen vandaag dit en morgen dat, en dat
kan nu eenmaal niet de werkwijze van christelijke politiek zijn. God, altijd dezelfde, is immers soeverein, niet de
gebrekkige mens. Christelijke politiek motiveert zichzelf

F.C. Visser studeert planologie en bedrijfsinformatiesystemen, is redacteur van Ebate en secretaris van
kiesvereniging Haarlem.
Drs. J.C. Valkenburg is organisatie-adviseur te
Amsterdam, redacteur van o.a. Ebate en voorzitter
van ChristenUnie Utrecht.
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vanuit dit vaste beginsel. Met andere woorden: christelijke partijen zoals de ChristenUnie zijn beginselpartijen.
Een en ander in tegenstelling tot programmapartijen
zoals het CDA, dat zich ten eerste concentreert rondom
een programma1 en daarnaast rondom een veel ‘losser’
beginsel als het christen-democratisch2 gedachtegoed.
Toch is er veel voor te zeggen om de ChristenUnie democratischer te laten functioneren. Ten eerste is de burger
veel mondiger en beter geïnformeerd geworden. Hij kan
dus wel degelijk met zinvolle nieuwe inzichten komen
voor de partij. Daarnaast heeft hij veel meer mogelijkheden om betrokken te worden bij het bestuur dan vroeger. Met een simpele e-mail kan iedereen bereikt worden, en kunnen beslissingen genomen worden. Daar zijn
geen extra bestuurslagen meer voor nodig, maar een
intelligente organisatie met transparante structuren.
Bovendien is de cultuur, organisatiegraad en organisatiewijze in de christelijke kringen stevig veranderd de
laatste tien jaar. Of men het wil of niet, de protestantschristelijke zuil is opengebroken en geëmancipeerd.

Emancipatie
Een partij als de ChristenUnie moet wel gehoor geven
aan deze wijzigingen wil zij als organisatie geen anachronisme worden. Een natuurlijke en meer volgzame
achterban, zoals de SGP die nog kent, is er simpelweg
niet meer voor de ChristenUnie. Nu kan men concluderen dat dit een jammerlijk modieus verschijnsel is en dat
de partij in ongewijzigde vorm dan maar zetels en kader
moet inleveren. Dat lijkt echter geen goede optie, want
‘emancipatie’ wil niet zeggen dat men van God los is en
dat men daar als christelijke partij dus per definitie
tegen moet zijn. Veeleer beleeft men in christelijke kringen het geloof, zichzelf en de wereld om zich heen tegenwoordig anders. Dit is gezien de vele vragen die op de
burger afkomen, heden ten dage misschien niet meer

ThemaStudie

naar een ledenpartij?
dan logisch. De ChristenUnie moet daarom blijven proberen een gepast én gelovig antwoord te geven op deze
vragen. Zij moet als partij relevant willen zijn. Er is,
gezien de velen die met ‘de stemwijzer’ uitkomen bij de
ChristenUnie, nog steeds veel vraag naar die partij. Het
adagium voor de ChristenUnie zou dus moeten luiden:
beginselvast, maar modern. Het houdt de leden vast én
betrokken en het heeft de meeste kans nieuw electoraat
te werven.

Fusie
Aan de vooravond van de definitieve organisatorische
fusie van de RPF en het GPV speelt de bovenstaande discussie een belangrijke rol in de ChristenUnie. Er gebeurt
van alles in de partij waaruit blijkt dat velen ervan zijn
overtuigd dat er nog één en ander kan worden verbeterd
aan de besluitvormingsstructuur in de partij. Er vinden
discussies plaats op internet, in de krant3 en op de congressen van de ChristenUnie. Niet zelden zijn de jongeren van de ChristenUnie in deze discussie een belangrijke factor. Blijkbaar verwacht men dat nu het moment is
om meer democratie van de partij te eisen. Maar wat
moet er precies veranderen? Zijn dit in de kern toch
vooral aanpassingen zodat de huidige partijstructuur
beter gaat functioneren, of is er meer nodig?

Kaderpartij
De ChristenUnie wil in de eerste plaats gaan voor uitgesproken christelijke politiek. Dit zou kunnen met een
kaderpartij. Een professionele partijorganisatie zonder
‘dat gedoe’ met al die leden. Er worden dan alleen nog
maar sympathisanten geworven. Deze sympathisanten
krijgen voor hun geld een mooi blad, extra achtergronden via internet, een paar keer per jaar een leuke bedelbrief en natuurlijk regiobijeenkomsten waar men
kamerleden kan ontmoeten. Waarom zou zoiets niet
werken? Hoeveel leden hebben nu daadwerkelijk de
behoefte om mee te praten? De ChristenUnie heeft nog
geen 30.000 leden en het aantal actieve leden hiervan is
een ruime factor 10 kleiner. Het aantal stemmers is daarentegen ongeveer een factor 10 groter. Niets aan de hand
toch? Creëer een platte organisatie, verzamel vooral veel
geld voor de dure verkiezingscampagnes en ga puur professioneel aan de slag. Dit is een goede manier om instabiliteit te voorkomen, hoewel het gevaar van machtsconcentratie bij een elite in dit model wel een aandachtspunt is. Interessant in dit kader is het pleidooi dat Leen
la Rivière (CNV Kunstenbond) onlangs hield om christelijke stichtingen om te vormen tot verenigingen.

Sympathisanten
De EO functioneert in feite ook als een kaderorganisatie.
Er zijn leden en er is een soort verenigingsraad, maar het
gemiddelde lid heeft zich daar nog nooit in verdiept. Met
een beetje geluk gaat zo’n lid wel naar een regiobijeenkomst om daar in gesprek te gaan met één van de directeuren. De leden roeren zich ook. Dit gebeurt echter
vooral via ingezonden brieven in de Visie. De directie
houdt goed bij wat er onder de leden leeft, en reageert
via columns op vaak aan de orde gestelde punten. Toch
zijn er ook bij de EO haarscheurtjes te zien. Er is altijd
wel kritiek geweest, maar het lijkt wel of de EO het, nu ze
een grote speler is geworden, steeds moeilijker vindt om
alles uit te leggen. Met name aan de trouwe leden.
Vervreemding van leden met hun omroep ligt op de loer.
En hoe zit het eigenlijk met ’s lands grootste vereniging,
de ANWB? Zij neemt allerlei standpunten in over mobiliteit terwijl er ook veel leden zullen zijn die het hier
helemaal niet mee eens zijn. Zij zijn lid van de ANWB
vanwege de wegenwacht. Er gaan dan ook stemmen op
om concurrentie voor de ANWB op dit punt te introduceren.
Een kaderpartij is blijkbaar makkelijk. Gevolg is wel dat
de band met de achterban nog veel losser wordt en dat
het kader standpunten zou kunnen gaan innemen waar
de leden zich niet in kunnen vinden. Dit is gevaarlijk
voor een politieke partij die vrijwel elk jaar wel weer op
enig niveau afhankelijk is van de stemmen van deze zelfde mensen. Het past bovendien niet bij het wezen van
een politieke partij, waar juist heden ten dage zo om
geroepen wordt: volksvertegenwoordiging. Derhalve is
het af te raden voor de ChristenUnie.

Club
De ChristenUnie is op dit moment echter wel een soort
kaderpartij. De meeste leden zien zich zelf vooral als
sympathisant. Zij vinden het in de eerste plaats belangrijk de ChristenUnie te steunen. Er zijn echter ook steeds
meer leden die van zich willen laten horen. Ze zijn
bewust lid van de vereniging, maar hebben nog onvoldoende het idee deel van de ‘club’ te zijn. De structuur is
voor hen niet enthousiasmerend. Hoe wordt een dergelijk clubgevoel bevorderd? Om deze vraag te beantwoorden moet de vraag gesteld worden waarvan de leden lid
zijn.
Formeel kun je niet lid worden van de landelijke
ChristenUnie. Je wordt lid van een plaatselijke vereni-
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ging met de naam ChristenUnie en deze vereniging
maakt weer deel uit van een groter geheel. Is de lokale
vereniging de motivatie om lid te worden? Ons inziens
worden de meeste mensen lid van de partij omdat ze de
ChristenUnie als fenomeen een warm hart toedragen en
omdat men zichzelf vertegenwoordigd wil zien. Het gaat
dus vaak in de eerste plaats om de landelijke politiek.
Een nieuw lid dat betrokken wil worden, moet echter bij
de kiesvereniging aankloppen en die houdt weliswaar
twee keer per jaar een ledenvergadering, maar erg politiek inhoudelijk is zo’n vergadering vaak niet en over
landelijke zaken gaat het al helemaal niet. De opkomst is
dan ook vaak laag. Toch vertegenwoordigen afgevaardigden van kiesverenigingen hun leden op de
UnieCongressen waar van alles wordt besloten. Hier is
dus een gat in de democratie. Dit probleem wordt nu
ook landelijk onderkend. Daarom wordt er ingezet op
kwaliteitsbeleid om de kiesverenigingen nieuw leven in
te blazen. Dat is een loffelijk streven. De voorzitter van de
ChristenUnie zei onlangs dat je beter in 200 kiesverenigingen met 25 mensen kunt spreken dan met 500 individuele leden op een UnieCongres. Op deze manier worden namelijk tien keer zoveel mensen bereikt. Het huidige model is met deze stelling te verdedigen als gematigd
democratisch model. Het is echter gebaseerd op een ideaal plaatje dat nooit zal worden gehaald.
Een aantal kanttekeningen en vragen bij het huidige
model:
1. Door het afvaardigingsmodel kan de mening van de
minderheid in een kiesvereniging stelselmatig genegeerd worden.
2. De kiesverenigingen hebben het druk om op lokaal
niveau goed te functioneren. Waarom niet daar alle
energie in stoppen en het landelijke overlaten aan
andere structuren?
3. Waar kan een lid aankloppen als er geen vereniging
in de buurt is of zijn of haar vereniging niet goed
functioneert? Dit lid wordt dan niet vertegenwoordigd op het UnieCongres. Bovendien, wat moet een
lid doen als zijn kiesvereniging geen vergaderingen
over landelijke onderwerpen organiseert?
4. Op de UnieCongressen komen vooral de bestuurders
van kiesverenigingen. Komen zo de leden die zich
interesseren voor de landelijke issues, voldoende aan
bod? Is de samenstelling van het congres en daarmee
de besluitvorming op UnieCongressen hierdoor wel
representatief? Wat betekent dit voor de kwaliteit
van het debat in de partij?
5. Is door het afvaardigingsmodel de afstand tot de
leden niet veel te groot? Wat wordt er gedaan met
leden die graag willen meedenken, maar die in feite
alleen maar gasten mogen zijn op het UnieCongres?
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Door middel van workshops kan de inbreng van
leden worden vergroot, maar zorgt deze werkvorm er
ook niet voor dat de verhouding tussen congres en
bestuur vertroebelt doordat besluitvorming achterwege blijft en de status van de inbreng van de leden
en afgevaardigden onduidelijk is?
Deze vragen zouden kunnen suggereren dat het model
van de afvaardiging door kiesverenigingen beter kan
worden loslaten. Dit is echter een te snelle conclusie.
Kiesverenigingen vormen nog altijd de basis en het
bestaansrecht van de partij en het is onverstandig bewezen structuren zomaar weg te gooien. Er moet verder
gekeken worden om met alternatieven te komen.

Inspraak en besluitvorming
Voor een uitwerking van alternatieven moet allereerst
een onderscheid gemaakt worden tussen inspraak en
besluitvorming. Voor veel leden is de mogelijkheid om in
te spreken onzes inziens belangrijker dan het daadwerkelijk meedoen bij de uiteindelijke stemming, als afronding van de besluitvorming. Voorwaarde hiervoor is wel
dat duidelijk is wat er met de inspraak gedaan wordt,
dat ieder lid een even grote mogelijkheid heeft tot
inspraak en dat er bij elk besluit een duidelijke afweging
wordt gemaakt wie er uiteindelijk besluiten. Het is voor
leden frustrerend uitgenodigd te worden voor een congres waar ze geen stemrecht hebben en waar besluiten
worden genomen waar ze het niet mee eens zijn, zonder
dat duidelijk is waarom ze eigenlijk niet mee zouden
mogen stemmen. De besluitvormingsstructuur dient
dus gemotiveerd te worden.

Varianten
Wie neemt de besluiten en wat is de rol van het individuele lid? Een viertal mogelijke varianten voor de
ChristenUnie. Met de fusie zal de partij een duidelijke
keuze moeten maken; nu is het moment hier over na te
denken. De reglementen moeten vanwege de fusie worden herzien; het is dus zaak om tijdig eventuele aanpassingen ten aanzien van de besluitvormingsstructuur te
treffen, of een nieuwe structuur te genereren.
Nul-variant
Na de fusie verandert er niets. Zolang de leden voldoende horen van hun volksvertegenwoordigers en positief
gestemd zijn, is er niets aan de hand. De partij zal echter
problemen krijgen met het vinden van voldoende gemotiveerde mensen. Kijk naar de ontwikkelingen bij andere
partijen. Bij deze variant ontwikkelt de ChristenUnie zich
verder in de richting van een kaderpartij. Dit is onzes
inziens geen optie.
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Kiesverenigingen+-variant
Door het inzetten op kwaliteitsbeleid beoogt deze variant het functioneren van kiesverenigingen te verbeteren. Onder andere door te trachten gebruik te maken
van ieders talenten. Actieve leden binnen de kiesverenigingen worden gemotiveerd, nieuwe leden worden
geactiveerd en het landelijk bureau faciliteert. Deze
variant heeft als nadeel dat nooit kan worden gegarandeerd dat elk lid een even grote mogelijkheid heeft voor
inspraak. Een optie binnen deze variant is zaken strakker
aan te sturen vanuit de landelijke organisatie zoals bijvoorbeeld een landelijk opgezette ledenraadpleging
door middel van een enquête, die rechtstreeks naar de
leden wordt verstuurd en besproken dient te worden
binnen de lokale kiesverenigingen. De kiesverenigingen
worden zo welhaast gedwongen om ook over landelijke
issues met hun leden te praten. Dit zou in het extreme
kunnen betekenen dat de kiesverenigingen van zelfstandige verenigingen omgevormd worden naar afdelingen
van de landelijke vereniging. Deze variant biedt ongetwijfeld winstpunten, maar pakt de problemen niet bij
de wortels aan. Er blijven in dit geval democratische
gaten bestaan en de afhankelijkheid van de plaatselijke
partijorganisatie blijft groot. Het is een ‘jaren vijftig
oplossing’ gecombineerd met moderne managementtechnieken. In de afdelingenvariant komt bovendien een
grotere zeggenschap bij de landelijke partijorganisatie
te liggen, terwijl er op lokaal niveau juist veel te zeggen
is voor meer zelfstandige kiesverenigingen.
Leden-variant
In het meest radicale model wordt de landelijke besluitvorming volledig overgelaten aan de individuele leden.
Voor de organisatorische zaken die de kiesverenigingen
aangaan, wordt een apart partijorgaan opgericht.
Kiesverenigingen hoeven zich verder alleen bezig te
houden met de lokale politiek en bieden daarnaast een
netwerk dat kan worden ingezet bij landelijke campagnes. De vraag kan gesteld worden of de democratische
legitimatie van de besluitvorming in de leden-variant
(one-man-one-vote) meer representatief is dan in het
model met afgevaardigden van kiesverenigingen. Zijn
de aanwezige leden representatief? Daar zijn vraagtekens bij te zetten. Het zullen vooral politieke freaks zijn
die naar landelijke congressen komen. Niettemin stimuleert dit het interne debat.
Op provinciaal niveau is de leden-variant een goede
oplossing. Het aantal kiesverenigingen is in sommige
provincies, mede als gevolg van gemeentelijke herindelingen, klein. Hierdoor is het aantal mensen dat stemgerechtigd is op een provinciale vergadering in deze provincies, in het huidige model met afgevaardigden van
kiesverenigingen te klein. Hier wordt dan ook gepleit
voor het instellen van provinciale ledenvergaderingen.

Mix-variant
De mix-variant combineert het beste van de voorgaande
twee varianten. In deze variant krijgen de leden op
bepaalde punten rechtstreeks inspraak op landelijk
niveau, zonder dat het model van besluitvorming door
afgevaardigden wordt losgelaten. Deze inspraak kan
worden geregeld door spreekrecht voor leden op congressen, vormen van initiatiefrecht voor leden en directe
ledenraadplegingen waarbij ook internet een grote rol
kan spelen. Daarnaast worden leden rechtstreeks uitgenodigd voor congressen en wordt geïnvesteerd in debatactiviteiten rondom actuele onderwerpen. In aanvulling
op de inspraak krijgen leden in een beperkt aantal situaties stemrecht. Te denken valt aan de besluitvorming
over de lijsttrekker, waarbij eventueel gebruik gemaakt
kan worden van schriftelijke stemrondes.

Conclusie
Wij kiezen voor het versterken van de kiesverenigingen,
het vergroten van de inspraak voor individuele leden op
landelijk niveau en het introduceren van besluitvorming
door individuele leden op een beperkt aantal punten.
Voor de sceptici onder ons: een dergelijke mix-variant is
onzes inziens uiteindelijk onontkoombaar. Veel leden
roepen om iets dergelijks. Zeker nu ze wel welkom zijn
op landelijk congressen, maar in feite niets in te brengen
hebben. Een radicale verandering kan echter averechts
werken en is daarom onwenselijk. Daarmee worden de
aanwezige waardevolle elementen weggegooid.
Anderzijds wordt hier ook niet gepleit voor kleine, cosmetische veranderingen. Het zal de partij niet slagvaardig maken voor de toekomst. Wat ons betreft worden een aantal zaken dus substantieel veranderd, zodat
de ChristenUnie een beweging wordt van enthousiaste
leden die ervoor gaan om het principiële geluid van de
christelijke politiek nog breder in de samenleving te
laten landen. Landelijk, provinciaal en lokaal.

1

Aan het verkiezingsprogramma van het CDA voor mei 2002 kon elke willekeurige
Nederlander een bijdrage leveren via o.a. het internet.

2

In de media refereren CDA-politici meestal aan het christen-democratische gedachtegoed en zelden rechtstreeks aan de bijbel. Een staatkundige visie of traditie die
mede gebaseerd is op de Bijbel, staat dus centraal, niet het Woord an sich.

3

Zie voor deze discussies www.ebate.nl, www.christenunie.nl, het Nederlands
Dagblad (www.nd.nl), het Reformatorisch Dagblad (www.refdag.nl) en een aantal
websites van bijvoorbeeld studentenverenigingen en kerken.
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De ChristenUnie:
een ledenpartij!
Door Thijs van Daalen, voorzitter ChristenUnie

Een interessant artikel van Hans Valkenburg en Frank Visser. Zij proberen via een analyse van partij en
omgeving tot aanbevelingen te komen voor de beste structuur van hun en onze ChristenUnie. Graag wil ik
ingaan op de vraag om hierop te reageren, omdat ik hun denkwerk en aanzetten waardeer en ook vanwege de betrokkenheid die uit hun artikel blijkt. Ik haak daarom graag aan bij hun slotzin: “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”.

Analyse
In de analyse wordt uitgegaan van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals: democratisering,
emancipatie en inspraak. Ze constateren daarbij dat die
ontwikkelingen ook invloed hebben op onze partij. En
dat is zeker waar. “Weg met die verfoeide bestuurlijkheid” wordt zo nu en dan ook in onze gelederen gehoord,
hoewel veel minder dan bij andere partijen. Dat we
inmiddels een veel minder natuurlijke en volgzame
achterban hebben, dat hebben we het afgelopen jaar
duidelijk kunnen merken.
Toch gaat de analyse wat mij betreft nog niet diep
genoeg. Ik zie vooral een opsomming van feiten die het
op zichzelf waard zijn om goed te analyseren binnen de
context van de ChristenUnie vandaag. De vraag is: in
hoeverre zijn deze feiten waar voor het geheel van de
partij?
We zijn een club van bijna 30.000 leden. Verlangen die
allemaal naar democratisering, of is dit uitsluitend waar
voor een klein deel dat juist bestuurlijk is ingesteld? Een
antwoord op die vraag is noodzakelijk. Eén algemene
oplossing voor een heterogene groep leidt niet zelden
tot onbegrip. Daarom ben ik nog niet direct gewonnen
voor de mix-variant die Frank en Hans voorstellen.

Heterogeen
Om een aanzet tot nadere analyse te geven wil ik graag
wat meer op de heterogeniteit van een ledenbestand
inzoomen. Daarbij signaleer ik dat ondanks de grote
betrokkenheid die er wel degelijk is onder onze leden, we
toch behoorlijk onder invloed staan van de huidige
maatschappij. We kunnen er niet omheen dat ook onder
ons gedacht wordt: “welk voordeel behaal ik eraan?”.
Daarnaast maak ik gebruik van gegevens die bekend zijn
uit andere grote ledenorganisaties.
Ik ga de stelling aan dat ongeveer 95% van onze leden
vooral lid is omdat ze vindt dat de ChristenUnie steun
verdient. Niet meer en niet minder. Deze groep van men-
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sen wil graag op de hoogte blijven (een beetje inhoudelijk, maar vooral geïnteresseerd in waar mensen mee
bezig zijn) en wil trots kunnen zijn op hun club. Deze
groep streeft niet naar dieper gaande betrokkenheid.
Dan blijft een fractie van 5% die een sterkere betrokkenheid wil. De helft daarvan wil op thema’s betrokken zijn
en inhoudelijk kunnen meepraten. Zij heeft geen
behoefte om in een of andere bestuurlijke functie
terecht te komen. De andere helft wil daadwerkelijk
bestuurlijk actief zijn. Het gaat dan om politiek of organisatorisch bestuurlijke functies.

Leden betrekken
Terug naar de uitgangsstelling: de ChristenUnie is een
beweging van enthousiaste leden, die ervoor gaan om
het principiële geluid van de christelijke politiek nog breder in de samenleving te laten landen”.
De grootste groep van leden heeft dus geen behoefte om
actief betrokken te zijn. Deze groep wil geïnformeerd
zijn, voldoende (maar zeker niet te veel) informatie krijgen en het gevoel hebben dat ze betrokken worden. Het
informatie aspect wordt intern geregeld via HandSchrift
en het internet, terwijl extern radio, TV en de schrijvende
media ook geprikkeld moeten worden om aandacht aan
de ChristenUnie te besteden, want dit versterkt het
gevoel van erbij horen. De betrokkenheid regel je zo dicht
mogelijk bij de mensen in de buurt, in een omgeving
waarin ze zich thuisvoelen en anderen kennen.
Voor de groep die inhoudelijk wil meepraten, moet een
permanent mechanisme van “kennisgroepen” opgezet
worden. Die groepen werken actief mee in het laten ontstaan van standpunten, leveren input voor verkiezingsprogramma’s op de onderscheiden niveaus en zijn direct
raadpleegbaar voor raads- en statenleden in actuele
politieke situaties.

ThemaReactie

De groep die in een politiek-bestuurlijke functie betrokken is of zou willen zijn, behoeft veel aandacht. Zij zijn
feitelijk het “speerpunt” van de partij. Zij hebben recht
op permanente educatie, zowel op de politieke inhoud
zelf als op de wijze van “verkopen” van die inhoud. Zij
hebben ook een plicht naar de partij toe om die investeringen zo goed mogelijk te laten renderen. Dat betekent
zoveel als maar mogelijk aanwezig zijn op door de partij
georganiseerde (trainings)bijeenkomsten, maar ook in
hun directe omgeving zoveel mogelijk met leden en
geïnteresseerden in contact staan.
Dan is er de groep die organisatorisch-bestuurlijk bezig
wil zijn. Zij moeten de enthousiaste spil van de organisatie vormen. Het betrekken van de leden en het zorgdragen voor kwaliteit is hun primaire aandachtsveld.
Daarvoor moeten ze zoveel mogelijk hulpmiddelen en
ruimte krijgen aangeboden.

Organisatievorm
“De vorm volgt uit de functie” is een gegeven in de organisatiekunde. Nu gaat het erom duidelijk te krijgen over
welke functie we spreken. Hans en Frank leggen nadruk
op democratisering en inspraak. Hoewel dit belangrijke
thema’s zijn, bepalen ze mijns inziens niet primair de
functies. Ze zijn meer additioneel en horen bijna gratis
mee te komen met de gekozen vorm. We streven naar
een partij van enthousiaste en betrokken leden. Daar liggen dan ook wat mij betreft onze functies: enthousiasmeren en betrekken.
Betrokkenheid genereer je mijns inziens door dicht bij de
mensen aanwezig te zijn en hun zoveel mogelijk eigen
verantwoordelijkheid te geven. Enthousiasme komt
voort uit het feit dat iemand op zijn eigen niveau en
interessegebied iets kan bijdragen aan de club. Of door
actief te participeren of door goede en fijne zaken te
consumeren.
Naar mijn mening is het daarom goed om nader te overwegen of het wel nodig is leden inspraak te geven op
congressen. Omdat vrijwel in alle gevallen zal blijken dat
er niets meer mee gedaan kan worden, zal die inspraakmogelijkheid zelfs ontmoedigend kunnen werken. Mijns
inziens moet de inspraakmogelijkheid al gegeven en
benut zijn als je in een besluitvormend congres bijeenkomt.
Mijn organisatievariant begint net als bij Frank en Hans
bij de lokale vereniging die een zelfstandige rechtspersoon is. Bij voorkeur treffen ze elkaar ook in provinciaal
verband. Er is een Provinciale Unie die zoveel mogelijk
coördinerend naar de lokale verenigingen optreedt; er

actief aan werkt dat zoveel mogelijk leden betrokken
worden, doordat er enthousiaste lokale besturen zijn.
Het landelijk bestuur luistert in de eerste plaats op de
congressen naar de lokale verenigingen. Zij adviseert ook
de lokale verenigingen op organisatorisch en politiek
gebied. Landelijk wordt gezorgd voor goede gereedschapskist om het lokale en provinciale werk te kunnen
doen. Het landelijk bestuur bereidt besluitvorming voor
en ziet erop toe dat de besluiten ook worden uitgevoerd.
De noodzakelijke invloed van de leden wil ik graag langs
twee sporen laten verlopen.
Ten eerste een (landelijk) systeem van kennisgroepen die
op permanente basis bezig zijn met de politieke issues.
Soms zijn ze provinciaal, dan weer in landelijk verband
met elkaar bezig. Ze ontmoeten elkaar met enige regelmaat, maar gebruiken waar mogelijk ook de internetfaciliteiten van de ChristenUnie. Een coördinerend lichaam
(binnen het Landelijke Bureau) zorgt ervoor dat hun bijdragen op de juiste plaatsen input zijn. Als ze ook politiek actief willen worden, treden ze in contact met hun
lokale vereniging die hun mogelijkheden onderzoekt;
lokale competities om de vaardigheden aan te scherpen
voor hen organiseert; hen via de Provinciale Unie in contact brengt met collega’s in andere verenigingen om zich
ook daaraan te meten en zich verder te bekwamen. Zo
komen ze ook desgewenst op landelijk niveau terecht.
Ten tweede zijn er enthousiasmerende lokale ledenbijeenkomsten. Daarin staan zeker de lokale politieke en
maatschappelijk onderwerpen centraal. Er wordt
gebruikgemaakt van de vele contacten die met maatschappelijke en kerkelijke organisaties worden onderhouden.
Maar ook de onderwerpen die op het congres op de
agenda staan, kunnen een belangrijk deel van de avond
vullen. De afgevaardigden presenteren die onderwerpen
en geven hun visie. Vervolgens gaan de leden met hen in
discussie, waarna standpunten en mandaten worden
vastgesteld. De organisatorisch-bestuurlijke mensen van
de lokale vereniging stellen er een eer in om deze ledenbijeenkomsten professioneel en inhoudelijk van het
juiste niveau te organiseren. Mensen komen daar dan
graag op af. Ook uit de heel grote groep die niet direct
actief wenst te zijn. Zo kan een ledenvergadering al snel
uit 30 tot 40 mensen bestaan. Bij een getal van 200 verenigingen hebben op deze wijze minimaal 6000 mensen
inspraak in de besluitvorming. Daar kan geen congres
tegenop!
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De partij, het lid, de structuur
Door drs. H.Visser

Gevraagd als oud-RPF-voorzitter te reageren op het artikel van Frank Visser en Hans Valkenburg, lijkt het
me goed dat ik me iets nader voorstel, omdat mijn geschiedenis en ervaring in de partij mede mijn visie
bepalen op dit onderwerp.
Lid vanaf de oprichting en woonachtig in diverse provincies was ik o.a. voorzitter van de kiesvereniging, secretaris van de Provinciale Kontakt Raad, secretaris en daarna
voorzitter van het landelijk bestuur (Federatiebestuur)
van de RPF en daarnaast raadslid, statenlid en nu burgemeester van Elburg, mijn derde gemeente.
De reden waarom ik dit vermeld, is tweeledig: uiteraard
bepalen mijn geschiedenis en ervaring in de partij mede
mijn visie op dit onderwerp. Daarnaast krijg ik wel eens
de indruk dat jonge, actieve en enthousiaste leden, met
wie ik uiteraard heel blij ben, vergeten dat zowel RPF als
GPV een geschiedenis achter de rug hebben die hun
identiteit en cultuur bepaalt en dus ook (nog?) in
belangrijke mate die van de ChristenUnie.

Democratisch
Het begrip democratisch speelt in het hele artikel een
belangrijke rol. Daarom is het goed dat beide scribenten
dat begrip toelichten: democratie betekent de macht aan
het volk en bij een politieke partij dus de macht aan de
leden. Akkoord.
Maar vervolgens wordt het wat minder doorzichtig.
Enerzijds waarschuwen ze ervoor dat een christelijke
partij beter niet al te democratisch kan zijn, anderzijds
spreken ze over een ‘democratisch gat’ als iets onwenselijks, en komen ze uit op een „gematigd democratisch
model“.
Hier wreekt zich dat de schrijvers zich laten meezuigen
in een modernistische opvatting over wat democratisch
zou zijn. De klassieke opvatting van democratie betekent
bij een partij dat de leden het voor het zeggen hebben:
zij bepalen de vorm en de structuur van de partij, zij
bepalen hoe zij hun invloed wensen uit te oefenen (bijv.
of dat rechtstreeks moet of via kiesverenigingen) en zij
bepalen via statuten en reglementen bij wie welke
bevoegdheden liggen.
Als alles gaat volgens deze ‘democratisch’ afgesproken
regels, is alles volkomen legitiem en volkomen democratisch, ook al hebben ze de beslissingsbevoegdheid op
bepaalde punten uit handen gegeven.
Waar Visser en Valkenburg spreken over ‘democratische
partijvernieuwing’ en ‘democratischer’ stappen zij in de
valkuil van de modernistische versmalling van het
begrip: democratisch is alleen dat wat rechtstreeks door
het partijlid is gekozen of bepaald. In deze gedachtegang
is dus ook onze Eerste Kamer niet democratisch gekozen.
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Wij moeten aan die wijze van denken niet meedoen en
dat spraakgebruik niet overnemen. Dan hoeven we bij
een bepaalde partijstructuur ook niet te spreken van een
democratisch gat of een gematigde democratisch model.
Daar beschadigen we ons in de beeldvorming alleen
maar mee. Wij kunnen naar buiten treden als een partij
waar alles volledig democratisch verloopt, als we ons
houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken.
Een en ander laat onverlet de wenselijkheid en de mogelijkheid van meer directe invloed van de leden. Daar kunnen we rustig over spreken. Al wil ik bij de email-democratie wel enkele kritische kanttekeningen plaatsen:
a. Het is nog echt niet zo, dat iedereen via e-mail communiceert; een flink aantal leden zou bij deze vorm van
raadpleging niet mee kunnen doen.
b. Via e-mail kun je wel standpunten uitwisselen, maar
door middel van een fundamentele discussie in een zaal
kom je pas tot een gemeenschappelijke standpuntbepaling.

Club
De schrijvers constateren dat de meeste leden lid worden van de ChristenUnie vanwege interesse in de landelijke politiek. Een dergelijke constatering heeft waarschijnlijk alles te maken met de kring waarin zij actief
zijn; beide schrijvers staan nog dicht bij de studentenwereld, waarvoor dat best kan gelden.
Mijn ervaring op het plaatselijke vlak is echter een andere. Ik zie dat mensen veeleer lid worden (veelal gemaakt
worden door actieve leden!) omdat ze lokale politici kennen en de lokale politiek belangrijk vinden. De suggestie
dat het op ledenvergaderingen van kiesverenigingen
niet erg politiek inhoudelijk zou toegaan en het ‘over
landelijke zaken al helemaal niet gaat’ strookt in elk
geval totaal niet met mijn eigen waarneming bij tientallen kiesverenigingen. Daar wordt terdege over politiek
gesproken, lokale, provinciale, landelijke en als dat zo uitkomt zelfs over Europese politiek. Impliciet valt ook te
lezen dat landelijke politiek belangrijker zou zijn dan
plaatselijke, en ook daar teken ik een krachtig protest
tegen aan! En wat betreft de belangstelling van de mensen: mijn ervaring is dat voor sommige hot-items of
bepaalde thema’s in de landelijke politiek wel interesse
is, maar dat ze eerder warm te maken zijn voor gemeentelijke politiek dan voor landelijke politiek. Voor de

ThemaReactie

en de cultuur
bespreking van het landelijke verkiezingsprogramma op
een ledenvergadering is soms erg weinig animo, terwijl
dat bij een gemeentelijk verkiezingsprogramma vaak
heel anders is.

Partijstructuur en invloed van de leden
Belangrijk in een vereniging is niet alleen de structuur,
de statuten e.d., maar zeker ook het (geestelijk) klimaat,
de sfeer, de cultuur. Kortom, voel je je er een beetje thuis.
Ontmoeting, vertrouwen, respect zijn begrippen die daar
ook een belangrijke rol in spelen.
Mensen werden lid van RPF, GPV of ChristenUnie om tal
van redenen; voor ieder geeft wellicht weer een ander
punt de doorslag. De meesten, dat betoogde ik al, werden lid via een kiesvereniging. De kiesvereniging is de
basis van de partij en moet dat m.i. ook blijven. Daar is
ook bij uitstek de gelegenheid om actief betrokken te
zijn bij discussies over politieke en bestuurlijke onderwerpen op elk niveau.
Daar krijgt ook het kennen, het gekend worden, het vertrouwen en het respect het meest concreet gestalte, daar
voel je je thuis en vindt de hechting aan de eigen politieke partij plaats.
Samen met anderen van de kiesvereniging bezoek je de
provinciale en landelijke vergadering en beleef je de ontmoeting met en de herkenning van anderen - in die bedding beleef je trouw aan je partij, deel je de vreugde als
het goed gaat, vang je samen teleurstellingen op.
In zo’n klimaat zijn de discussies over politieke onderwerpen ook vruchtbaar, wordt ernaar elkaar geluisterd
en kunnen besluiten totstandkomen.
Liever dan in te gaan op structuren en modellen wil ik
aan de hand van een concreet voorbeeld duidelijk
maken hoe ik mij de besluitvorming op landelijk niveau
voorstel.
Hoe zou het volgende verkiezingsprogramma tot stand
moeten komen?
- Het huidige programma is het uitgangspunt van discussie in de komende jaren
- Komen er nieuwe belangrijke onderwerpen aan de
orde (stel: klonen, vrijheid van onderwijs), dan is het
goed om over een dergelijk onderwerp een of meer
congressen te beleggen, waaraan zowel individuele
leden als kiesverenigingen (kv-en) kunnen deelnemen en waar iedereen stemrecht heeft. Daar zal op
den duur een voorlopig standpunt uitkomen.
- Vervolgens stelt het bestuur een conceptaanvulling,
c.q. conceptwijziging van het verkiezingsprogramma
voor.
- Dit wordt besproken in de kv-en, die het recht van
amendement hebben. Ik ga ervan uit dat individuele
congresgangers zich dan ook in de kv-en roeren.

-

Definitieve voorstellen plus amendementen worden
vervolgens, net als nu, in de landelijke
Unievergadering vastgesteld. Hier hebben alleen de
afgevaardigden van de kv-en stemrecht.
Evenzo zullen sommige ‘oude’ onderwerpen zo ook weer
eens opnieuw doorgepraat moeten worden. Naar mijn
mening hebben we dan voldoende mogelijkheid voor
discussie en kan ieder lid zijn invloed optimaal doen gelden. Het spreekt voor zich dat het hele verkiezingsprogram in alle kv-en besproken wordt; gebeurt dat niet,
dan kan een zeer betrokken lid dat eisen.
Voor mij is vanzelfsprekend dat plaatselijke verenigingen continu geïnformeerd en gevormd moeten worden.
Dan krijgen we ook een partij die op alle niveaus van
wanten weet. Omdat we met onze beperkte menskracht
niet alles kunnen, zal het ongetwijfeld zo zijn dat de ene
kv meer provinciaal, de andere meer landelijk gericht is.
Lokale betrokkenheid moet er altijd zijn, zeker waar
men raadsleden en/of wethouders heeft. De publiciteit
die lokale politici krijgen, overtreft vele malen die van
onze landelijke en provinciale politici samen. Zij bepalen dus in belangrijke mate het gezicht van onze partij.
Er zullen ongetwijfeld meer manieren zijn die kunnen
bijdragen aan een goede besluitvorming. Maar hoe we
daar ook inhoud aan gaan geven in de toekomst, ik zal
er altijd voor pleiten dat we blijven werken aan sterke
kiesverenigingen: een sterke brede basis voor een sterke
partij, die mede daardoor hecht verankerd is in de
samenleving.
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Tussen Unie en Eenheid
Door Mariëtte Hameeteman1

Op de avond van 9 november 2002 zendt Nova enkele beelden uit van het op diezelfde dag gehouden
ChristenUnie-congres: liederen en meditaties moeten de vrede bewaren, schadelijke moties worden massaal weggestemd, de lijsttrekker wordt middels handgeklap gekozen en uiteindelijk zegeviert toch weer de
eenheid. Althans, voor het oog, want vervolgens zijn sommige GPV’ers en RPF’ers met enige gretigheid
bereid de onderlinge cultuurverschillen via de camera wereldkundig te maken. Lang leve het ChristenUniefamiliegevoel?!
Op 22 januari 2000 begint de geschiedenis van de
ChristenUnie. Na een periode van onderhandelen breekt
het moment aan waarop de RPF en het GPV samen de
sprong in het diepe wagen. Middels een unie weliswaar,
want dit model geeft de partijen de gelegenheid elkaar
op het gebied van partijcultuur beter te leren kennen en
tegelijkertijd toch ook nog een beetje zelfstandig te blijven. Een gebruikelijk fenomeen, bij fusies tussen politieke partijen.
Het overgrote deel van de partijen is optimistisch
gestemd over de toekomst van de unie. Uit diverse hoeken komen echter ook negatieve reacties. Menig GPV’er
is bang de eigen, in ruim vijftig jaar opgebouwde, identiteit te verliezen. Hij vreest overgenomen te worden
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door de RPF. Het gaat hem allemaal net iets te snel. Veel
RPF’ers zien juist liever een complete fusie dan een unie.
Het spijt hen dat er geen christelijke politiek gevoerd kan
worden zonder al die partijgevoeligheden en eindeloze
discussies over de grondslag. En dat lid worden van de
unie niet tot de mogelijkheden behoort, is voor hen
onbegrijpelijk. Voor deze groep kan het allemaal niet
snel genoeg gaan.
Inmiddels ligt ook de organisatorische fusie in het verschiet. Vóór 2004 moet de echte eenheid een feit zijn.
RPF’ers en GPV’ers hebben dan vier jaar de tijd gehad
zich in elkaar in te leven en mogelijke verschilpunten uit
de weg te ruimen. Of juist niet. Hier verschillen binnen
de partijen de meningen weer over. De één benadrukt
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dat de bestaande verschillen tussen de partijen zeker de
eerste jaren niet verdoezeld moeten worden. De fractie
zal op politiek inhoudelijk gebied eenheid moeten uitstralen, maar dat wil nog niet zeggen dat er over alles
gelijk gedacht moet worden. De bloedgroepen moeten
elkaar de ruimte geven en accepteren dat er stijlverschillen zijn. Een ander stelt dat de twee partijculturen elkaar
moeten aanvullen, zodat de ChristenUnie een duidelijke
meerwaarde heeft. Het is onvoldoende dat de nieuwe
partij een optelsom is van de twee moederpartijen. Door
een combinatie van twee stijlen, waarin van elkaar
geleerd wordt, krijgt het gezamenlijk optreden een
synergetisch effect. Een derde beweert dat de
ChristenUnie zich moet richten op de toekomst en niet
moet blijven hangen in kwesties van nestgeur en partijcultuur. Als er gelet wordt op een gemeenschappelijke
roeping, dan verdwijnen de onderlinge verschillen in stijl
vanzelf. In deze visie wordt gepleit voor een totaal nieuwe cultuur met een bijbehorende organisatiestructuur,
waarin eenheid zichtbaar is.
Wat zijn nu eigenlijk die cultuurverschillen tussen de
RPF en het GPV? Door de tijd heen hebben veel
ChristenUnie-betrokkenen deze geprobeerd te definiëren. Men kwam dan globaal uit op de volgende drie verschillen. Het GPV is een zeer homogene partij.
Homogeniteit zorgt voor minder discussie en daardoor
tegelijk voor meer tijd voor de praktische politiek. De RPF
daarentegen herbergt mensen van allerlei afkomst. Deze
heterogeniteit biedt ruimte aan geestelijk gesprek en
maakt dat onderwerpen van allerlei aard bespreekbaar
zijn. Het GPV profileert zich bestuurlijk bijzonder goed.
De partij is sterk gericht op het parlementaire werk in
Den Haag. De RPF kenmerkt zich door haar bevlogenheid. Door middel van een groot maatschappelijk netwerk zoekt zij steun bij haar achterban. De GPV’er concentreert zich op zijn eigen identiteit vastgelegd in de
grondslag. Deze sterke gehechtheid aan de eigen identiteit zorgt ervoor dat verschillen met andere gelovigen
groter lijken dan zij daadwerkelijk zijn. Het overbruggen
van die verschillen is dan moeilijker. De RPF’er is sterk
actiegericht. Door krachtenbundeling wil hij zo snel
mogelijk komen tot een gezamenlijke christelijke politiek.
Na bijna drie jaar ChristenUnie zijn de cultuurverschillen tussen de beide moederpartijen nog steeds zichtbaar. Logisch. Een in vijftig of vijfentwintig jaar opgebouwde partijcultuur is niet van de ene op de andere
dag opgelost in een geheel nieuwe. Vooral in tijden van
crisis komt de oude nestgeur snel weer naar boven en
overheerst het gevoel dat alles vroeger toch veel beter
was, vooral de eigen partij. In zulke tijden lijkt de eenheid binnen de ChristenUnie ver te zoeken.

Tussen bestuur en achterban
Vaak wordt beweerd dat niet de kamerfracties of de
besturen, maar de achterbannen van de RPF en het GPV
de ChristenUnie tot stand hebben gebracht. Door middel
van samenwerking op gemeentelijk en provinciaal
niveau wordt door de basis een signaal afgegeven om de
samenwerking op Haags niveau te versnellen. Ook de
jongerenorganisaties zijn de moederpartijen tot voorbeeld als zij in september 2000 reeds tot een complete
fusie overgaan. Tenslotte spreken prominenten binnen
de gereformeerd vrijgemaakte ‘zuil’ zich herhaaldelijk uit
vóór de fusie.
Intussen doen de besturen van het GPV en de RPF hun
uiterste best om een relatief klein aantal tegenstanders
voor de intensieve samenwerking te winnen, wetende
dat een te lang fusieproces de fut en het enthousiasme
er bij de basis snel doet uitgaan.
Tijdens de periode voor de fusie van het GPV en de RPF
concentreren de besturen zich op de politiek-ideologische overeenkomsten en verschillen. Redenen om op
politiek gebied langer gescheiden op te trekken worden
nauwelijks gevonden. Enkel het overeenkomen van politieke opvattingen is echter geen garantie voor een glorieuze toekomst van een fusiepartij. Als de fusie eenmaal een feit is, zal terdege rekening gehouden moeten
worden met verschillen in partijcultuur en identiteit.
Twee onafhankelijke en hechte culturen samensmeden
tot één cultuur gaat tenslotte vaak gepaard met strubbelingen.
De aanzet voor de vorming van een nieuwe partijcultuur, waarin de dynamiek van de RPF en de traditie van
het GPV wel of geen plaats krijgen, moet gegeven worden door de top van de partij. Hierbij moet het bestuur
rekening houden met de gevoelens binnen de nog steeds
bestaande RPF- en GPV-achterban. Belangrijk is juist nu,
in een periode waarin de ChristenUnie met onzekerheden te maken heeft, even zorgvuldig met de achterban
om te springen als in de periode voor de ChristenUnievorming.
De rollen lijken echter omgedraaid. Terwijl de achterbannen tijdens de onderhandelingen zorgen voor snelheid
in het proces, lijkt het bestuur, nu de unie een feit is,
acties te ondernemen die de aansluiting met de achterban missen. Acties die zorgen voor crisismomenten
binnen de partij. Momenten waarop de RPF’ers en
GPV’ers terugvallen op de oude partijen met hun oorspronkelijke netwerken. Uit het jaar 2002 zijn twee voorbeelden te noemen waaruit ten eerste blijkt dat de eenheid binnen de ChristenUnie zeer fragiel is. Ten tweede
wijzen de voorbeelden uit dat van een vastomlijnde partij-identiteit, waarbij de leden en kiezers zich thuisvoelen, nog geen sprake is.
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Met de verkiezingen van 15 mei 2002 in het vooruitzicht
besluit het bestuur dat de ChristenUnie een modern en
christelijk-sociaal gezicht moet krijgen. Een gedeelte van
de achterban blijkt zich hier niet in te herkennen.
Daarnaast weet de ChristenUnie met dit nieuwe gezicht
ook geen nieuwe kiezers te trekken. Een onwelkome bijkomstigheid vormt een anders dan verwachte samenstelling van de Kamerleden. Vanwege uitgebrachte voorkeurstemmen doen drie RPF’ers en één GPV’er hun intrede in de Tweede Kamer. Het UnieCongres op 22 juni
2002, waarop over 15 mei gesproken wordt, doet echter
alle kritiek op de koers, de lijsttrekker en het bestuur
vervagen. Het verlangen naar ‘eenheid’ wint het van de
onenigheid.
De snelle bestuursbesluiten die genomen worden met
het oog op de verkiezingen in 2003, zijn de oorzaak van
het tweede crisismoment binnen de ChristenUnie. De
achterban beschuldigt het bestuur van een onchristelijke stijl van handelen, als het Veling niet opnieuw kandideert als lijsttrekker. Daarnaast maakt het bestuur veel
reacties los als het meldt dat de nieuwe kandidatenlijst
gekenmerkt moet worden door kwaliteit en vernieuwing
in plaats van evenwichtigheid. En dit in een tijd waarin
de achterban nog behoefte heeft aan herkenbaarheid
van de oude partij binnen de ChristenUnie. De negatieve
reacties in diverse media zijn niet van de lucht. Op het
congres van 9 november 2002 wordt aan de kiesverenigingen de kans geboden zich over de gang van zaken uit
te spreken. Door aan het begin van de vergadering een
duidelijk beroep te doen op de christelijke stijl en een
gemeenschappelijke christelijke identiteit, ‘bewaart’ het
bestuur de vergadering voor een felle discussie. Voor een
tweede keer gaat het congres in eenheid, in plaats van
de verwachte verdeeldheid, huiswaarts.
Het bovenstaande geeft aan dat de ChristenUnie de fel
gekoesterde nestgeur van de RPF en het GPV nog niet
kan vervangen. Het blijkt nog steeds nodig te zijn dat de
beide bloedgroepen voor de herkenbaarheid moeten zorgen van de ChristenUnie. En zodra aan deze herkenbaar-
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heid gesleuteld wordt, begint een gedeelte van de
achterban zich te roeren. Juist dit gedeelte bepaalt de
beeldvorming van de nieuwste fusiepartij.
Concluderend. De partijcultuur van de ChristenUnie
wordt momenteel bepaald door twee factoren. Aan de
ene kant wordt zij nog beheerst door de twee bloedgroepen, de RPF en het GPV, die niet alleen op nationaal,
maar ook op gemeentelijk niveau strijden om evenwicht
(of is het om macht?). Aan de andere kant is er sprake
van een cultuurverschil tussen bepaalde geledingen
binnen de ChristenUnie, namelijk het bestuur en de
achterban. Het bestuur dat de actiegerichtheid wil uitstralen van een moderne partij, en de achterban die het
bestuur in dezen te hard van stapel vindt lopen.
Is het dan eigenlijk wel mogelijk de bloedgroepen op te
heffen en als ChristenUnie naar buiten te treden?
Volgens insiders wel. Zij vinden dat de cultuur van de
ChristenUnie de positieve eigenschappen van de moederpartijen, namelijk bevlogenheid, bewogenheid, duidelijkheid en gedegenheid, mag overnemen, maar vooral
moet groeien vanuit de fusiepartij zelf. Eenheid binnen
de partijcultuur wordt niet bevorderd door te wijzen op
gemeenschappelijke christelijke waarden. Dit veroorzaakt enkel dat de bloedgroepen onderhuids voortleven
en in moeilijke momenten weer de kop op steken. Maar,
zeggen zij, een eenduidige cultuur moet groeien door
middel van partijbrede, inhoudelijke discussies. Ofwel,
begrip voor en betrokkenheid op elkaar. Naast discussie
is het van belang dat herkenbare posities, in bestuur en
fractie, ingenomen worden door jonge partijleden die
geen actief verleden hebben in één van de moederpartijen of een grote rol hebben gespeeld bij het fusieproces.
Voor beide punten is een verandering in de partijstructuur noodzakelijk. Om de democratie en de discussie te
bevorderen zal de ChristenUnie zich moeten kenmerken
door een dynamische structuur, korte lijnen en communicatie van onderaf in plaats van bovenaf. De RPF- en
GPV-gezichten maken op die manier langzamerhand
plaats voor het ChristenUnie-gezicht.
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Tussen CDA en GroenLinks
Dat oude culturen niet zomaar verdwenen zijn en boven
water kunnen komen tijdens crisismomenten, is wel duidelijk. Hierboven is geprobeerd aan te geven dat de identiteit van de ChristenUnie voor een groot deel afhangt
van de manier waarop de afzonderlijke bloedgroepen
zich binnen de nieuwe partij profileren. Een nieuwe partijcultuur ontstaat pas als de ChristenUnie een gevoel
weet op te wekken dat de oude nestgeuren vergeten
doet.
De recente Nederlandse politieke geschiedenis levert nog
twee voorbeelden van fusiepartijen, het CDA en
GroenLinks. De groei naar eenheid binnen deze partijen
verliep echter totaal verschillend. Hoe beide partijen
voor en na de fusie omgingen met drie respectievelijk
vier bloedgroepen, wordt kort beschreven en vergeleken
met de in de vorige paragrafen beschreven handelwijze
van de ChristenUnie.
Vanwege langdurige discussies over de grondslag en het
ledenbeleid duurt de federatieve periode van het CDA
zeven jaar. Binnen deze periode is het rechtstreeks lidmaatschap van het CDA mogelijk. Leden van de moederpartijen worden automatisch ook lid van het CDA. De
organisatie van het CDA wordt gekenmerkt door een
grote bureaucratie: naast de organen van de vier bloedgroepen bestaat de zeer brede CDA-organisatie. De kandidatenlijst voor de verkiezingen in de federatieve periode kenmerkt zich door gelijkheid. De eerste vijftien kandidaten worden bevolkt door een gelijk aantal KVP’ers,
CHU’ers en ARP’ers.
Vergeleken bij het CDA verlopen de fusieonderhandelingen bij GroenLinks aanmerkelijk sneller. Eén jaar na de
oprichting van de vereniging GroenLinks wordt in 1990
door de vier partijen tot een complete fusie overgegaan.
Ondermeer de homogeniteit binnen de achterbannen en
de afwezigheid van aan religie gelieerde discussies
maken deze snelheid mogelijk. GroenLinks voert in 1989
het rechtstreeks lidmaatschap zodanig in dat er een vijfde partij ontstaat. Pas in 1990 voert de partij het dubbellidmaatschap in. De organisatie van GroenLinks is aanmerkelijk kleiner, omdat niet elke bloedgroep vertegenwoordigd is in elk bestuursorgaan. De eerste kandidatenlijst van GroenLinks is opgesteld naar evenredigheid.
Zelfs rechtstreekse leden en onafhankelijken krijgen een
positie op de lijst. De partij gaat duidelijk voor vernieuwing en verjonging.
Met een samenwerkingsperiode van vier jaar, ligt de
ChristenUnie tussen het CDA en GroenLinks in. En dit
terwijl de heikele punten, de formulering van de uniefundering en het ledenbeleid, al voor de uniëring uitgepraat zijn. Binnen de unie is direct lidmaatschap van de

fusiepartij niet mogelijk. Een bijzondere beslissing in
vergelijking met de manier waarop het CDA en
GroenLinks met het lidmaatschap omgaan. De organisatie van de ChristenUnie is zeer breed. De partij wordt
dan ook niet voor niets verweten een onduidelijke en
ondoorzichtige manier van besluitvorming te hebben.
De eerste kandidatenlijst van de ChristenUnie is op fiftyfifty-basis opgesteld. Opvallend is dat een half jaar na de
eerste lijst, de verkiesbare plaatsen van de tweede lijst
niet evenwichtig tussen de moederpartijen worden verdeeld. Ook de ChristenUnie gaat al snel voor vernieuwing en kwaliteit.
Bij de officiële start van het CDA in 1980 blijkt het wantrouwen tussen de bloedgroepen. Een fusieprotocol, dat
de verhoudingen tussen de partijen voor een aantal
jaren strikt vast legt, belemmert de groei naar echte eenheid, verjonging en vernieuwing. De partijen blijven zo
gescheiden. Bovendien krijgen de rechtstreekse leden
nauwelijks invloed. De groei naar eenheid wordt ook nog
eens vertraagd door de sterke band tussen partij en religie. Dit maakt dat na verloop van tijd de bloedgroepenstrijd niet zozeer bepaald wordt door de drie moederpartijen, maar door de katholieke en protestante achterban.
Tot op de dag van vandaag worden binnen het CDA de
functies op ‘religiebasis’ verdeeld. Van een echte eenheid
is dan ook nog steeds geen sprake. (Zoals bij het CDA
partijverschillen plaatsmaken voor religieuze verschillen,
zouden de verschillen tussen het bestuurlijke GPV en de
bevlogen RPF op termijn ook plaats kunnen gaan maken
voor verschillen in kerkelijke afkomst.)
GroenLinks geeft vanaf haar ontstaan rechtstreekse
leden een belangrijke plaats binnen de partij. Volgens
deze partij remmen overgangsbepalingen de groei naar
vernieuwing en verbreding. GroenLinks heeft dan ook
niet te maken met buitenpolitieke grondslagen die de
partijculturen voor een belangrijk deel bepalen. De groei
naar eenheid verloopt bij GroenLinks in een razendsnel
tempo.
Tenslotte. Opvallend is dat de ChristenUnie op dezelfde
manier met vernieuwing en verjonging omgaat als
GroenLinks. De ChristenUnie doet zeer snel afstand van
evenwichtige verdelingen. De ChristenUnie heeft echter
evenals het CDA te maken met een religieuze grondslag.
Het is dan ook de vraag of een buitenpolitieke grondslag, zoals bij het CDA en de ChristenUnie, samen kan
gaan met het ‘negeren’ van de bloedgroepen, zoals bij
GroenLinks en de ChristenUnie.

1

Dit artikel is gebaseerd op Mariëtte Hameeteman, Tussen Unie en
Eenheid. Een onderzoek naar de partijcultuur van de ChristenUnie.
Doctoraalscriptie voor Cultuur, Organisatie & Management, Vrije
Universiteit Amsterdam, december 2002.
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Nieuwe politiek
Ook ChristenUnie moet werken aan politieke stijl
Door Erik van Dijk

Het afgelopen jaar is veel gesproken en geschreven over de ‘nieuwe politiek’. Wat het precies is, was niet
altijd duidelijk en wat we ervan zagen was vaak niet erg aantrekkelijk. De nieuwe partijen, die de ‘oude
politiek’ aanvankelijk op hun grondvesten deden schudden - Leefbaar Nederland en de Lijst Pim Fortuyn –
bakten er niets van. De politiek is echter wel wakker geschud. De dreun die PvdA, VVD en D66 (de partijen
van Paars I en II) kregen, galmt nog na. Ook de ChristenUnie heeft nu twee keer een klap gekregen. Is zij
ook wakker geschud? En: wat moet zo’n kleine christelijke partij met ‘nieuwe politiek’? Een aanzet.
‘Nieuwe politiek’ betekent in ieder geval,
dat politici en politieke partijen weer
midden tussen de mensen moeten staan.
Geen achterkamertjespolitiek, geen
regentencultuur, geen Haagse stolp en
geen Binnenhof-jargon. Nieuwe politiek
is: de burger serieus nemen en ‘geen
woorden, maar daden’.
De dreun die de paarse partijen in 2002
kregen, was vergelijkbaar met de dreun
die het CDA in 1994 kreeg. De christendemocraten werden toen afgestraft voor
hun arrogante bestuurderscultuur. Het
CDA zal – nu ze weer terug is in het centrum van de macht – moeten oppassen
niet weer in dezelfde fout te vervallen. Ik
bespeur nog niet zo heel veel ‘nieuwe
politiek’ bij het CDA.
Onder leiding van Wouter Bos heeft de
PvdA de nieuwe politiek - in ieder geval
voor het oog van de camera – wèl goed
opgepakt. Bos geeft bovendien aan, dat
hij in de Tweede Kamer blijft om leiding
te geven aan de vernieuwing van de
PvdA. Dat lijkt me heel verstandig, want
de PvdA is natuurlijk niet in een paar
weken tijd volledig veranderd. Ook zij zullen ervoor moeten waken, dat ze niet
weer terugvallen in de oude regentenstijl
van Kok, Melkert c.s.
Voor de ChristenUnie ligt er ook de uitdaging, op een manier die bij haar past
invulling te geven aan de nieuwe politiek
in structuur, cultuur en politieke stijl.
Ook de ChristenUnie moet weer midden
tussen de mensen gaan staan.
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Het voorbeeld van de SP
Ik zou willen beweren, dat de politieke
stijl van de SP één van de beste voorbeelden van nieuwe politiek is.1 Tot enkele
weken voor de verkiezingen leken de kiezers dat ook te vinden, want de SP stond
in de peilingen op een verdubbeling van
het aantal zetels. Uiteindelijk kozen kiezers toch voor de macht, maar de kans is
groot dat de SP bij de volgende verkiezingen wel groeit.
De SP is een partij die een stevige lokale
basis heeft, dicht bij de mensen staat (ook
in taalgebruik!), een duidelijke doelgroep
heeft (beneden-modaal, ‘de gewone man’)
en heel actief is. Wat opvalt bij de SP is
een duidelijke, consistente politieke
inhoud, die consequent en eenvoudig
wordt samengevat in drie punten: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van
mensen en solidariteit tussen mensen.2
Vervolgens concentreert de SP zich op een
aantal logisch daaruit voortkomende thema’s (armoede, gezondheidszorg, sociale
zekerheid e.d.). De acties vloeien direct uit
deze speerpunten voort.
De SP, onder die naam opererend sinds
1972, probeerde van 1977 tot en met 1989
tevergeefs in de Tweede Kamer te komen,
terwijl ze lokaal wel aan het groeien
waren. (De vergelijking met de
ChristenUnie dringt zich op: lokaal groei,
landelijk teleurstelling.) Toen de SP in
1989 opnieuw geen zetel wist te behalen,
moest de partijtop van de SP concluderen
dat men kennelijk geen duidelijk, aantrekkelijk landelijk profiel had. ‘Eigenlijk

zijn we op dat moment begonnen met de
campagne voor de volgende Tweede
Kamerverkiezingen’, aldus SP-coryfee Tiny
Kox.3 Landelijke acties met media-aandacht en open brieven aan Kok in de landelijke kranten waren de belangrijkste
nieuwe ingrediënten.

Functies van politieke partijen
Politieke partijen vervullen verschillende
functies. Ik noem de belangrijkste en
gebruik ze als kapstok voor het verder
invullen van de politieke stijl van de
ChristenUnie.
a. rekruteringsfunctie
Het rekruteren en selecteren van politieke
ambtsdragers wordt algemeen als de
kerntaak van een politieke partij gezien.
Veel auteurs waaronder de CommissieElzinga en de Raad van het Openbaar
Bestuur signaleerden hier echter problemen.
Het grootste probleem zou zijn, dat er te
weinig potentiële politieke ambtsdragers
zijn. Vanaf de jaren zestig heeft een sterke
achteruitgang van het ledental van politieke partijen plaatsgevonden.4 Het
gevolg hiervan is – zo blijkt uit onderzoek
van de Leidse universiteit (Koole e.a.) - dat
voor elke politieke functie hooguit twee
potentiële vervullers (leden) zijn.
Ook de ChristenUnie worstelt met de
rekrutering. In veel plaatsen is het niet
eenvoudig de lokale kandidatenlijst goed
gevuld te krijgen. Er zal op een actievere,
aantrekkelijkere manier geworven moeten worden en er zal nieuw potentieel
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aangeboord moeten worden.
Het tweede probleem en tevens deel van
de oplossing is, dat er onder de actieve
partijleden en zeker onder de politieke
ambtsdragers relatief weinig vrouwen,
jongeren, lager opgeleiden en allochtonen
zitten. Om een politieke functie voor hen
interessant te maken, moet er niet alleen
aan de algemene politiek-bestuurlijke
cultuur, maar ook aan de cultuur en stijl
van de ChristenUnie zelf gewerkt worden.
Geen haantjesgedrag, geen jargon, geen
intellectualisme, maar ruimte voor discussie, nieuwe ideeën en spontane acties.
b. educatiefunctie
Bij deze minstens zo belangrijke functie
gaat het om het ondersteunen, vormen
en trainen van partijleden, maar vooral
ook 'partijkader'. Hier ligt binnen de
ChristenUnie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdeling Vorming,
Opbouw, Training en Advies (VOTA), de
bestuurdersvereniging en het wetenschappelijk instituut.
Alle leden moeten vertrouwd gemaakt
worden met het gedachtegoed van de
ChristenUnie, maar de werkers moeten
vervolgens ook getraind worden in de
diepere en toegepaste politieke inhoud
én in de politieke stijl van de
ChristenUnie. Daar horen ook kwaliteitsstandaarden (b.v.: elk nieuw lid wordt
bezocht5) en gedragscodes (b.v. in
omgang met media) bij.
c. integratiefunctie
Politieke partijen zijn van oudsher de

‘trechter’ waardoor maatschappelijke
opvattingen en belangen van individuen
en groepen het politiek-bestuurlijke
systeem binnenkomen. Zij verzamelen,
bediscussiëren en wegen visies en meningen. Hieruit vloeien onder meer de verkiezingsprogramma’s voort. Door ontzuiling,
moderne technieken, mondige burgers en
goed-geoliede organisaties als ANWB en
Natuurmonumenten is deze functie wel
flink veranderd, maar nog steeds cruciaal.
Voor de ChristenUnie ligt hier de uitdaging om intern op nieuwe manieren tot
standpuntbepaling te komen en - extern een duidelijke positie in te gaan nemen
binnen het netwerk van christelijke organisaties en kerken. De ChristenUnie is
daarbij zelf geen beweging6, maar als
politieke partij wel een strategisch onderdeel van een beweging.
d. campagnefunctie
De laatste functie, die al bestaat sinds er
partijen zijn en van steeds groter belang
lijkt te worden, is de campagnefunctie. De
politieke partij draagt de verantwoordelijkheid voor het organiseren, faciliteren
en uitvoeren van de verkiezingsstrijd.
Hoewel de recente verkiezingscampagne
goed was, zal de ChristenUnie zich toch
moeten bezinnen op vorm en inhoud van
deze belangrijke functie.
Terwijl de meeste andere politieke partijen in de campagnetijd niet meer investeren in het organiseren van avonden voor
leden en (potentiële) keizers (daarmee
bereik je de broodnodige grote massa
niet mee), steekt de ChristenUnie daar

nog steeds heel veel energie in. Misschien
moeten zij in de laatste weken voor verkiezingen volledig inzetten op de media.
Buiten de campagnetijd moeten juist
veelvuldig avonden gehouden worden.
Het liefst met veel debat.

Enkele conclusies
Na deze opmerkingen over nieuwe politiek , SP en functies van politieke partijen, kom ik tot enkele uitdagingen voor de
ChristenUnie:
- haar politieke inhoud duidelijk en
eenvoudig leren verwoorden
- werken aan een herkenbaar eigen
profiel7 (actief, betrokken, …)
- zich meer gaan richten op acties (die
acties moeten geen kopieën zijn van
de SP, maar voortvloeien uit onze
eigen speerpunten en in samenwerking met christelijke organisaties)
- bouwen aan een stevige lokale basis
(o.a. door het 'kwaliteitsbeleid' van de
afdeling VOTA om de lokale verenigingen en fracties te versterken krachtig
door te zetten, door continue regioavonden te houden en door beter
gebruik te maken van internet)
- nú beginnen met de campagne
voor de volgende Tweede Kamer-verkiezingen.

1 ‘nieuw’ is relatief, want de SP hanteert deze stijl
al jaren.
2 Ook het CDA heeft een overzichtelijk politiekinhoudelijk vertrekpunt: gerechtigheid, gespreide
verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Zij weet dat alleen minder goed voor het
voetlicht te brengen dan de SP.

Literatuur
- Elzinga, D.J. e.a., Dualisme en lokale democratie. Rapport van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, Den Haag, 2000, 617 p.
- Freeke, R.M. e.a., Goede raad voor het gemeentebestuur. Een reactie op de voorgenomen dualisering van het
gemeentebestuur …, Kort Commentaar 1, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, Amersfoort, februari 2001, 50 p.
- Koole, R.A., De opkomst van de moderne kaderpartij. Veranderende partijorganisatie in Nederland, 1960-1990,
Utrecht 1992
- Koole, R.A. e.a., Rekrutering en representatie in een representatief bestel. Bevindingen van een empirisch onderzoek onder leden en kiezers van CDA, D66, PvdA en VVD, Universiteit Leiden, mei 2000, 100 p.

3 P. van der Steen, De doorbraak van de ‘ gewone
mensen-partij’. De SP en de Tweede
Kamerverkiezingen van 1994, Jaarboek 1994,
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen, Groningen 1995, p.174.
4 Terwijl in de jaren vijftig het totaal aantal leden
van politieke partijen overeenkwam met 10 à 15
procent van de kiezers, was dat in 1998 gedaald
tot ongeveer 2,5 procent.
5 Bij de SP worden bijvoorbeeld alle nieuwe leden

- Raad voor het Openbaar Bestuur, Op de grens van monisme en dualisme, Den Haag, november 1997

persoonlijk bezocht. In dat kennismakingsgesprek

- Raad voor het Openbaar Bestuur, Tussen staat en electoraat. Politieke partijen op het snijvlak van overheid en

wordt meteen gekeken wat zij binnen de partij

samenleving, Den Haag, oktober 1998, 42 p.
- Roel Kuiper, Reformatorische partijvisie. De RPF als christelijke politieke partij, Marnix van St. Aldegonde stichting, Nunspeet 1996, 112 p.
- Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie, Profielschets voor fractie, raadslid en wethouder in een
dualistisch bestel, VNG, Den Haag, mei 2001, 24 p.

zouden kunnen doen.
6 In tegenstelling tot R. Kuiper, Reformatorische
partijvisie, 1996, p.91-92.
7 De GroenLinks-verkiezingsslogan ‘Knokken voor
wat kwetsbaar is’, had van ons kunnen zijn!

25
februari 2003 - DenkWijzer

Rh
T
u eb m
r i ae Sk tsundaiaem

Zeven aanknopingspunten voor een christelijke bestuursstijl

Een christen-bestuurder als
Door Wouter de Jong, wethouder in Houten

Een verkenning naar de politieke stijl van de ChristenUnie. Graag heb ik er in toegestemd over dit
onderwerp eens wat gedachten aan het papier toe te vertrouwen. Niet omdat ik daar een geheel
uitgekristalliseerde visie op heb. Maar het is wel een belangrijk onderwerp en daarom heb ik de
handschoen maar opgepakt.
Als wethouder van buiten de raad, niet eerder politiek
actief, ben ik bepaald niet gepokt en gemazeld in het voeren van gedegen betogen over de politieke stijl van de
ChristenUnie. De gedachten die ik in dit betoog ontvouw,
zijn in de dagelijkse praktijk van een wethouder gevormd
en betreffen dan ook stellingen over de politieke stijl van
een lid van het college van B&W en niet die van een
raadslid/volksvertegenwoordiger.

Vandaar ook de kop boven dit verhaal. Ik ben er vast van
overtuigd dat de politieke stijl van een ChristenUniebestuurder primair een kwestie van doen is. En veel minder van praten en zeker niet van primair belangen behartigen. Dat waar te maken is in de politiek, zeker in deze
tijd, verschrikkelijk moeilijk. Je wordt afgerekend op je
‘debating performance’ en vaardigheid om je politieke
tegenstander de pas af te snijden.

Van start dus maar. Wat mij opvalt in de gesprekken over
politiek, is dat zo vaak wordt gesproken over de ‘nieuwe
politiek’. Ook de ChristenUnie ontkomt blijkbaar niet aan
het gevoel dat ‘het anders moet’ en dat de politiek weer
dichter bij de burgers gebracht moet worden.
Wat heeft dat nu te betekenen voor de politieke stijl van
een christen-bestuurder? Naar mijn stellige overtuiging
levert de Bijbel ons ook hier verrassend frisse antwoorden. Al het spreken over ‘fatsoen moet je doen’ en ‘doen
wat je zegt en zeggen wat je denkt’ kan beter en dieper
verwoord worden in de oproep van Jakobus dat een
christen vooral ‘dader van het woord’ moet zijn (Jak.1:26).

Hier kies ik mijn eerste aanknopingspunt voor een
christelijke bestuursstijl. Eerst en vooral ben je christen in
de wijze waarop het werk wordt gedaan. Zoals de rijksbestuurders en stadhouders geen grond van een aanklacht
tegen Daniël konden vinden (Daniël 6:5) omdat ‘hij
getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem
gevonden werd’, zo zal een christen-bestuurder zich moeten onderscheiden door trouw, verstand van zaken en
eerlijkheid. Geen politieke spelletjes, geen gedraai en fouten niet verdoezelen maar eerlijk toegeven.
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Een tweede en derde aanknopingspunt voor een christelijk stijl van besturen vind ik bij Salomo, die bad om ‘een
opmerkzaam hart’ om een goede bestuurder te kunnen
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zijn (1 Kon. 3:9). Aan dit voorbeeld zitten twee kanten. Het
is goed als we biddende bestuurders zijn die hun wijsheid
van God verwachten. En – het derde punt - we zijn dienende bestuurders die het belang van de samenleving
boven eigen eer en aanzien stellen. Een ChristenUniebestuurder die het verwijt treft ‘aan het pluche te kleven’
toont wat dat betreft een verkeerde stijl.
Een vierde aanknopingspunt vind ik in Gen. 1 en Rom. 13.
De aarde en al wat daarop is, is van God. Gods geboden
zijn heilzaam voor iedereen en niet alleen voor christenen. Zelfs een niet-christelijke overheid heeft haar plek
van God gekregen. In 1 Tim. 2 worden we opgeroepen voor
die overheden te bidden. Dat maakt dat je onbekommerd
bijbelse principes kunt gebruiken in je dagelijks bestuurswerk. Dat is praktisch, want werkzaam. Een ChristenUniebestuurder is niet krampachtig op zoek naar ‘wat de burger vindt’. Hij of zij weet zich werkzaam in een door God
gegeven ambt. Macht en leiderschap kunnen op een
goede manier worden gebruikt. De samenleving heeft
beleid en leiding nodig en dat is meer dan doen wat de

sen van de gemeente verwachten dat hun huisvestingsprobleem snel wordt opgelost. Vragen naar wat de familie kan doen en of er al in minder gespannen woningmarkten is gezocht, worden bevreemd aangehoord.
Daarbij sluit mijn zesde aanknopingspunt aan: de mens
is gemaakt om in gemeenschap te leven. De gemeenschap van familie, vrienden, kerk, vereniging of bedrijf.
Als mensen in die gemeenschappen hun verantwoordelijkheden waarmaken, zich ontplooien en wederkerige
relaties onderhouden, dan past daar een politieke stijl bij
die gericht is op randvoorwaarden scheppen, stimuleren
en faciliteren. Door decennia van verzorgingsstaat en
paarse individualiseringsdrang is de cruciale functie van
deze gemeenschapskringen steeds verder buiten beeld
geraakt. Juist een christelijke politieke stijl kan zich op dit
punt onderscheiden. Geen overspannen verwachting van
wat de overheid vermag, maar ook niet de verantwoordelijkheid terugwerpen op het individu. In een gemeenschap komt een mens tot bloei en binnen een gemeenschap vangt men elkaar op.

‘dader van het woord’
mensen willen: ‘als beleid ontbreekt, komt het volk ten val
(Spr.11:14). Een christen-bestuurder heeft de beschikking
over een rijke bron van wijsheid die richting geeft aan
dagelijks handelen en bron vormt voor bestuurlijke afwegingen. Natuurlijk, besturen kan niet met de rug naar de
samenleving. Het is nodig om te weten er leeft. Maar we
hoeven niet mee te deinen op de inmiddels politiek correcte golven van de ‘nieuwe politiek’.
Als vijfde aanknopingspunt zou ik de term publieke
gerechtigheid willen kiezen. De Bijbel leert ons (Ps. 72,
Rom. 13, de oproep aan Felix in Hand. 24:25, en indirect in
de aanklacht van de oudtestamentische profeten) dat
overheden vooral daartoe bestaan. Dat geeft richting,
maar maakt ook bescheiden. De politieke stijl van een
christen-bestuurder zal dus sterk gericht moeten zijn op
nastreven van recht en gerechtigheid. Dat betekent opkomen voor de zwakken. Dat betekent ook bestrijden van
oneerlijkheid in het handelen van de overheid zelf. Maar
dat betekent tevens dat niet elk maatschappelijk probleem door de overheid hoeft en kan worden opgelost. De
eigen verantwoordelijkheid van individuen, groepen en
organisaties is groot. Dat mag en moet ook in de
bestuursstijl tot uitdrukking komen. Er is in deze tijd een
sterke neiging om de overheid aan te wijzen als probleemeigenaar en oplosser. Ieder voor zich en de overheid
voor ons allen. Of het nu om sociale veiligheid gaat of om
wachtlijsten of om integratie van allochtonen. Dat moet
een christen-bestuurder zich niet laten aanleunen. Hij of
zij zal steeds bevorderen dat eigen verantwoordelijkheden worden opgepakt. Als wethouder voor (o.a.) volkshuisvesting maak ik het nog veel te vaak mee, dat men-

Als laatste aanknopingspunt voor een christelijke politieke stijl zou ik het belang van het grotere geheel willen
noemen. Veel gemeentebestuurders kenmerken zich primair door het opkomen voor het eigenbelang van de
gemeente of regio. Vaak zie je dan ook geen of weinig
onderscheid tussen politieke stromingen. Bij een christelijke politieke stijl hoort geen afwentelingsgedrag of eenzijdig lobbyisme. Een evenwichtig oordeel over de vooren nadelen van ontwikkelingen in een groter verband en
de verantwoordelijkheid van gemeente of regio voor het
grotere geheel zou de basis moeten zijn voor bestuurlijke
voorkeuren. Natuurlijk draag je als lokale bestuurder wel
primair verantwoordelijkheid voor de eigen bevolking en
het eigen grondgebied. Het eigene van een christenbestuurder zou dan juist ook tot uitdrukking moeten
komen door het (mede) beoordelen van dat eigen belang
in relatie tot het grotere geheel. Heel concreet: baggerslibverwerking is vele malen ruimte- en milieuvriendelijker dan baggerstort. Toch is er vrijwel geen gemeente te
vinden die bereid is een locatie voor baggerverwerking
aan te wijzen. Redenen: angst voor overlast door geur,
stof, vervoersbewegingen. Het belang van het grotere
geheel wijkt voor het eigenbelang. Welke houding kiest
een christen-bestuurder?
Zeven aanknopingspunten voor een christelijke bestuursstijl. Er zullen er nog wel meer zijn. In het kader van een
verkenning voorlopig wel genoeg.
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uitnodiging
Tussen God en genot

aanbieding
Speciale aanbieding voor lezers van dit nummer

Zoeken naar waarden en normen in een
geïndividualiseerde maatschappij.

Op vrijdagavond 21 februari 2003 wordt in het
Academiegebouw te Utrecht een forumdebat gehouden.
Dit debat sluit aan bij de vraag die in veel kerken en
christelijke maatschappelijke organisaties leeft, namelijk hoe christenen kunnen bijdragen aan de zoektocht
in onze samenleving naar dragende waarden en normen. Aan de orde komen vragen als ‘Hoe is het huidige
verlangen naar een nieuwe intrede van waarden te typeren?’, ‘Waar liggen grondslagen van moraal in de huidige
cultuur?’, ‘Wat is de rol van religie en geloof in de publieke
sfeer?’ en ‘Wat heeft onze samenleving nu eigenlijk
nodig?’.
In het forum nemen deel dr. Gabriël van den Brink (cultuursocioloog), dr. Govert Buijs (sociaal-politiek filosoof),
Kardinaal Adrianus Simonis (Aartsbisschop van Utrecht)
en dr. Ad Verbrugge (filosoof). Het forum wordt geleid
door dr. Stefan Paas (evangelisatieconsulent in de Chr.
Ger. Kerken). Na een intern forumgesprek is er ruimte
voor discussie met de zaal.
Het programma begint om 20.00 uur (zaal open om
19.30 uur). Na de pauze is er een optreden van cabaretgroep Voorwaar. Zij spelen het programma Herrie (duur

“Kunt u het verschil
aangeven tussen de
RPF en het GPV?”, werd
RPF-fractievoorzitter
Leen van Dijke tijdens
een spreekbeurt
gevraagd. Hij moest
het antwoord schuldig
blijven, Zo ook zijn
GPV-collega Gert
Schutte, die dezelfde
vraag voor zijn kiezen
kreeg. Er zat maar weinig lucht tussen de twee beginselpartijen. Zodoende
besloten de partijen samen te gaan en werd op 22 januari 2000 de ChristenUnie opgericht.
Het samenwerkingsproces is echter niet zonder discussie van start gegaan. De interkerkelijke RPF wilde maar
al te graag samengaan met haar politieke evenknie, terwijl het kerkgebonden GPV jarenlang aarzelde. Binnen
het GPV groeide echter langzaam maar zeker de overtuiging dat één partij de beste optie zou zijn. Met chirurgische precisie werkten de besturen naar een politieke
fusie en een organisatorische unie toe. Beide partijen
hebben gedurende het samenwerkingstraject gegeven
en genomen. De ChristenUnie is het resultaat van
inschikken en opschuiven.

ongeveer 50 minuten).
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via
www.winteracademie.net of telefonisch via 0302622000. Op genoemde site vindt u ook meer informatie over programma, forumdeelnemers, locatie, prijzen,

In dit boek geven mensen van binnen en buiten de
ChristenUnie hun visie op deze nieuwe christelijke partij. Naast een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis
van het GPV en de RPF komen onder anderen Leen van
Dijke, Kars Veling, Maria van der Hoeven, Hans Dijkstal,
Willem Ouweneel en Bas van der Vlies aan het woord.

e.d.. Van harte welkom!
M. Aangeenbrug en H. Valkenburg
Het forumdebat maakt deel uit van de Winteracademie,

Inschikken en opschuiven

een initiatief van het Christelijk Studiecentrum ICS en

Mensen over de ChristenUnie
ISBN 90 5881 081 X • 112 pagina’s • Paperback

IFES-Nederland. De Winteracademie bestaat verder uit
diverse seminars voor twintigers (één wordt gegeven

van e 11,50,

voor e 6,50

door WI-medewerker Cors Visser). In deze seminars gaat
het vooral over de betekenis van het christelijk geloof
voor je visie op je vak en je vakbeoefening. Kijk op
www.winteracademie.net voor meer informatie.
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U kunt deze uitgave bestellen
via de site (www.wi.christenunie.nl),
per email (wi@christenunie.nl) of
telefonisch (033 422 6969).

Accent
Een column door een leidinggevend persoon

’t Blijft bijzonder,
dat onderwijs

in een maatschappelijke organisatie

Door drs. A. van der Ven, rector De Passie Utrecht (Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs)

Christelijk onderwijs, associeert u
dat met begrippen als behoudzucht,
structuurdiscussies en gesloten
rechtspersonen?
Volgens die opvatting verdedigt
christelijk onderwijs de belangen van
een kleine groep. De heren Dijkstal en
Bakker vormen samen met de heren
Bos en Marijnissen een koortje dat
graag dit refrein zingt. Het klinkt een
beetje vals, omdat ten minste drie
van hen het hardste zingen als de
eigen partij van de wijs is. De inspectie naar de godsdienstles bij
Islamitisch onderwijs? Dan ook
meteen bij het christelijk onderwijs.
Slimme zet. Voor de eigen achterban
blijft zo de politiek correcte geur hangen. En dan meteen dat toelatingsbeleid in christelijk onderwijs bezien,
want dat kan toch helemaal niet. Dat
past niet meer in onze tijd. Leuk zinnetje trouwens: onze tijd. Blijkbaar
mag een aanhanger van christelijk
onderwijs geen deel meer hebben
aan de tegenwoordige tijd. Die heeft
een andere eigenaar.

werp zijn van aanvallen? Is dat de
constante groei? De sociale cohesie?
De ouderbetrokkenheid?

Of: associeert u het woord christelijk
met de inhoud van onderwijs?
Omdat onderwijs een doel heeft
boven kennis en vaardigheden uit?
Bijzonder onderwijs, waarbinnen het
christelijk onderwijs, omvat 2/3 van
alle scholen in Nederland. En we zien
een voortgaand proces van verbijzondering van openbaar onderwijs. Het
wordt bestuurd door ouders en andere betrokkenen, verantwoordelijke
burgers. Niet het bestaan van verschillende denominaties van scholen
is een gevaar voor de samenleving,
maar het hardnekkig streven naar de
opheffing ervan. Wat maakt toch
dat vooral de scholen, gegrondvest
op het Fundament, steeds weer voor-

Het geloof in Christus en die gekruisigd, als zingeving voor ons verloren
leven, is richtinggevend en waardebepalend in leven en sterven, dus
ook in het vormgeven van ons onderwijsprogramma. Daardoor is ons
onderwijs niet afhankelijk van de
mening van de sterkste retoricus uit
politiek correcte hoek. Het baseert
zich op een Boek, dat niet door mensen is besproken, bediscussieerd,
geschreven en vastgelegd, en na Des
Indes- of grachtengordeloverleg is
goedgekeurd. Dat is een ongrijpbare
denkwijze voor polderbewoners en
luchtkastelenbouwers. Daarom past
christelijk onderwijs niet in een cultuur van doorpraten tot een harde

De scholen van de kleine christelijke
zuilen - gereformeerd-vrijgemaakt,
reformatorisch en evangelisch onderwijs – maken werk van hun programma. Er wordt nauwkeurig gekeken
naar personeelsbeleid; naar de toelating van leerlingen en naar de
opbouw van het eigen onderwijsleerplan. Naar de rol van de ouders. We
maken serieus werk van onze identiteit, onze eenheid van zijn. In onze
documenten en in onze uitingsvormen. Omdat we zien welke mogelijkheden de wet op het voortgezet
onderwijs biedt. We denken dat we
daarom aanspraak mogen maken op
een van de grondregels van de democratie: de meerderheid beslist, rekening houdend met de wensen van de
minderheid. De overheid zou knorrend tevreden moeten zijn over de
wijze waarop haar wet- en regelgeving juist hier wordt toegepast.

steen toch uit zacht
zand blijkt te bestaan.
Omdat zacht zand
kneedbaar is, om te
woelen, te modelleren;
omdat een harde steen een steen des
aanstoots is, een rots van ergernis
die eruit moet. Op die steen, op die
rots willen we ons leven bouwen. Het
gezin vindt er z’n grondslag in, de
kerk een fundament, het onderwijs
een opdracht.
Zo’n plaatsbepaling heeft gevolgen.
We nemen geen deel aan het absolutisme van het vooruitgangsgeloof of
de gedachte dat de mens van nature
goed is. Hoe kunnen we de gevel van
het huis Nederland blijven verfraaien, terwijl er heipalen onder het fundament van de Nederlandse samenleving zijn weggesloopt? Dat laat de
veengrond van individualisme en
egoïsme van mensen niet toe.
Daarom kijken zoveel mensen waarschijnlijk verstoord naar een principiële school die alerte burgers met
moraal en een gezonde christelijke
levenswandel opleidt. Die zijn niet
modelleerbaar tot een zandkasteel.
Die bouwen muren om te beschermen, niet om af te sluiten.
Met de Bijbel als absoluut richtsnoer
voor ons handelen willen we in evangelisch onderwijs vorm geven aan
wat we onze leerlingen leren.
Maatschappelijk uiterst relevant. We
leiden mensen op voor morgen, die
door de waan van alledag heen hebben leren zien. Die niet meewaaien
met allerlei wind van leer. Daarmee
leveren we een maatschappelijk
uiterst relevante bijdrage. Los zand
krijgt verbinding.
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Vrijheid van onderwijs en
integratie van minderheden
Door drs Elsbeth B. Vonkeman, beleidsadviseur Concent, vonkeman@concent.nl

Een van de artikelen van de Nederlandse Grondwet die het afgelopen jaar ruim aandacht hebben gekregen in de politieke discussie, is artikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Dit artikel garandeert de vrijheid
onderwijs te geven én de vrije keuze voor onderwijs1. In het eerste lid van het artikel wordt de zorg van de
overheid voor het onderwijs verwoord. Bij het uitoefenen van die zorg moet de overheid echter rekening
houden met de vrijheid van de aanbieders en de ontvangers van het onderwijs2. In de discussie over de
vrijheid van onderwijs staat de spanning centraal tussen de ‘zorgplicht’ van de overheid voor goed onderwijs en de vrijheid van aanbieders en ontvangers van het onderwijs.
Het is een doorn in het oog van vele volksvertegenwoordigers dat er veel ‘zwarte’ scholen zijn ontstaan (scholen
die voor het grootste gedeelte worden bevolkt door leerlingen van allochtone komaf). Het risico van kwaliteitsverlies bij een dergelijke gesegregeerde leerlingpopulatie is volgens hen te groot. Dit kan echter vooralsnog niet
worden voorkomen gegeven de vrijheid van ouders een
school te kiezen.
Daaraan gerelateerd wordt er spanning geconstateerd
tussen de vrijheid van de aanbieders van onderwijs en
de ontvangers ervan: aanbieders kunnen met een beroep
op de onderwijsvrijheid selecteren welke leerlingen zij
toelaten, en dus ook leerlingen weigeren. Gesuggereerd
wordt (onder meer door SP, D66, PvdA en Groen Links)
dat het bijzonder onderwijs de grondwettelijke vrijheid
van onderwijs misbruikt specifiek om zwarte leerlingen
te weigeren. Afschaffing van de vrijheid leerlingen te
selecteren (ofwel het opleggen van een acceptatieplicht
aan alle scholen, niet alleen aan de openbare) is een van
de punten die door deze partijen worden aangedragen

met het doel de etnische segregatie in het onderwijs
tegen te gaan. Vanuit het bijzonder onderwijs wordt dit
ontkend, en wordt nadrukkelijk aangegeven dat de politiek van de scholen moet afblijven. Bovendien: is het wel
waar wat wordt beweerd? Kan een school ‘zwarte’ leerlingen buiten de deur houden? Doen scholen dat ook?
In het vervolg van dit artikel wordt eerst kort ingegaan
op de reikwijdte van de vrijheid van onderwijs zoals die
wordt gegarandeerd in artikel 23 Grondwet. Verder
wordt ingegaan op de oorzaken voor het ontstaan van
‘zwarte’ en witte scholen. Tot slot wordt kort ingegaan
op de rol van scholen ten aanzien van de integratie van
minderheden.

Grondwet
Wat stelt de Grondwet nu precies ten aanzien van de
onderwijsvrijheid? Artikel 23 Grondwet stelt in lid 2: ‘Het
geven van onderwijs is vrij, …’. De hoofdcomponent van
die onderwijsvrijheid is de vrijheid van richting (expliciet
genoemd in lid 5). Daarvan afgeleid zijn de vrijheid tot

Grondwet, artikel 23
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhou-

scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan

gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name

dende zorg der regering.

afwijking van deze bepaling worden toegelaten,

de vrijheid van het bijzonder onderwijs betref-

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het

mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs

fende de keuze der leermiddelen en de aanstel-

toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet

gelegenheid wordt gegeven.

ling der onderwijzers geëerbiedigd.

aangewezen vormen van onderwijs betreft, het

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onder-

onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijk-

ten dele uit de openbare kas te bekostigen

wijs, dat aan de bij de wet te stellen voor-

heid van hen die onderwijs geven, een en ander

onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld,

waarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf

bij de wet te regelen.

met inachtneming, voor zover het bijzonder

als het openbaar onderwijs uit de openbare kas

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiedi-

onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast,

ging van ieders godsdienst of levensovertuiging,

6. Deze eisen worden voor het algemeen vor-

waarop voor het bijzonder algemeen vormend

bij de wet geregeld.

mend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de

middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs

4. In elke gemeente wordt van overheidswege

deugdelijkheid van het geheel uit de openbare

bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

voldoend openbaar algemeen vormend lager

kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het

8. De regering doet jaarlijks van de staat van het

onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal

openbaar onderwijs even afdoende wordt

onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.
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Extra Studie
het stichten van scholen en de vrijheid van inrichting
van het onderwijs. De vrijheid van richting omvat de vrijheid “om in het onderwijs uit te gaan van een eigen
godsdienstige of levensbeschouwelijke visie op mens en
samenleving. Deze visie kan blijkens de tweede volzin
van artikel 23 lid 6 Grondwet in ieder geval doorwerken
in het onderwijs als zodanig en in het personeelsbeleid.
Daarnaast omvat de vrijheid van richting onder meer
ook de vrijheid om op basis van richtingsmaatstaven
leerlingen te selecteren, en de organisatie conform de
principes van de richting gestalte te geven.”3
Gegeven de vrijheid van richting is de vraag wie de drager van die vrijheid is: een individuele onderwijsconsument (of zijn/haar ouders) of de scholen? Immers, de
drager van de onderwijsvrijheid is degene die die vrijheid invult (naar eigen inzicht) en het is primair de drager van de onderwijsvrijheid die die vrijheid kan en moet
verdedigen.
Sinds de Lager Onderwijswet van 1889 – waarin een
begin werd gemaakt met de bekostiging van het bijzonder onderwijs, uitmondend in gelijkberechtiging op het
punt van bekostiging bij de pacificatie van 1917 – is de
algemene opvatting onder deskundigen meer en meer
dat er niet primair sprake is van een individuele onderwijsvrijheid, maar van een vrijheid die berust bij de
rechtspersoon die de school sticht en in stand houdt. Op
basis van de vrijheid van richting kan elke burger weliswaar een bijzondere school stichten en in stand houden,
maar om voor bekostiging door het rijk van die bijzondere school in aanmerking te komen moet een rechtspersoon worden opgericht (een stichting of een vereniging)
met het doel onderwijs te geven. Deze verplichting tot
het oprichten van een rechtspersoon wordt sinds de
Lager Onderwijswet van 1889 als bekostigingsvoorwaarde opgevoerd in de onderwijswetgeving.
De Onderwijsraad stelde in zijn meest recente verkenning over artikel 23 dan ook:
“Daarom berust de vrijheid van onderwijs primair bij de
producent, het schoolbestuur of bevoegd gezag. Daarbij
dient dan wel voor ogen gehouden te worden, dat de
(grond)wetgever dit ‘producentenrecht’ nauw verbond
met de relatie ouders-school. Door het waarborgen van
de vrijheid om onderwijs te geven werd het voor ouders
mogelijk – aldus de gedachtegang van de grondwetgever
– om zich van het voor hun kinderen gewenste onderwijs te verzekeren.”4 Met andere woorden: de Grondwet
regelt door middel van de vrijheid tot het (doen) geven
van onderwijs de vrije keuze voor onderwijs.
In de discussie die de afgelopen maanden werd gevoerd
over het bestaan van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen, werd op
dit punt artikel 23 Gw niet eenduidig uitgelegd. De
opvattingen van D66, de SP, Groen Links en later ook de
PvdA komen er feitelijk op neer dat de vrijheid van
onderwijs (mede) toekomt aan de onderwijsconsumenten (leerlingen en ouders). Zij zouden op elke school van

hun gading – met respect voor de grondslag ervan – als
leerling moeten kunnen worden toegelaten. Het levensbeschouwelijke karakter van het onderwijs mag wel leiden tot het selecteren van leerkrachten, maar niet tot
het selecteren van leerlingen. Het stellen van toelatingseisen voor leerlingen op grond van de levensbeschouwelijke identiteit van de school (bijvoorbeeld het onderschrijven van de grondslag van de school) zou moeten
worden verboden. Deze opvatting over een individueel
dragen van de onderwijsvrijheid wordt echter niet door
onderwijsjuristen gedeeld. Professor Akkermans bijvoorbeeld stelt dat deze opvatting “niet strookt met de tekst
van artikel 23 Grondwet en niet in overeenstemming is
met de wetgeving en jurisprudentie.”5
Ook de Onderwijsraad gaat niet mee met deze denkwijze. De raad geeft aan dat het bijzonder onderwijs op
grond van artikel 23 gerechtigd is toelatingseisen te stellen voor leerlingen. De Onderwijsraad geeft hierbij
nadrukkelijk aan, dat scholen hierbij wel gehouden zijn
bepaalde grenzen in acht te nemen. Zo mag er niet toe
worden overgegaan leerlingen af te wijzen op aangeboren kenmerken van die leerling zoals sekse, ras of etnische afkomst. Het is alleen mogelijk om een leerling af te
wijzen op denominatieve gronden, maar dan alleen
wanneer een dergelijke selectie consequent en consistent wordt toegepast. “Een willekeurig of niet stand-
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vastig beleid, waarbij toelating van leerlingen nu eens
wel, en dan weer niet aan de hand van richtingsmaatstaven beoordeeld wordt, kan dan ook niet door de
beugel.”6 Bijgevolg is het in de huidige praktijk slechts
voor een beperkte groep scholen van met name kleine
richtingen mogelijk denominatieve toelatingseisen te
stellen (gereformeerde, reformatorische, evangelische,
maar ook joodse en islamitische scholen). Het protestants christelijk (en ook het katholiek en algemeen
bijzonder) onderwijs is in de praktijk vrijwel volledig
algemeen toegankelijk.
Over de vrijheid tot het stellen van toelatingseisen stelt
de Onderwijsraad vervolgens: “De raad ziet geen doorslaggevende argumenten waarom het nodig zou moeten
zijn de vrijheid van deze beperkte groep van scholen weg
te nemen, en met het oog hierop de Grondwet te wijzigen. Gezien de liberaal-rechtsstatelijke uitgangspunten
van ons staatsbestel moet het voor deze religieuze minderheden – die immers moeten opboksen tegen de
maatschappelijke hoofdstromen van secularisme en
individualisme – mogelijk blijven om in hun onderwijs
voor een uitgesproken orthodox profiel te opteren, en
met het oog daarop leerkrachten en leerlingen te selecteren.”7

Segregatie in het onderwijs
Aanleiding tot het debat over de vrijheid van onderwijs
is de toename van de etnische segregatie in het onderwijs (met name de toename van het aantal ‘zwarte’ scholen). Ondanks de ruime aandacht die er voor dit onderwerp bestaat, is er tot op heden slechts weinig feitenonderzoek naar gedaan. Het meest recente onderzoek
werd in 2001/2002 in opdracht van het ministerie van
OC&W uitgevoerd door het SCO Kohnstamm-Instituut
(Karsten c.s.) en gaat in op de omvang en vooral de oorzaken van etnisch-specifieke schoolkeuzes. De hoofdconclusie van Karsten is dat etnische segregatie in het basisonderwijs een algemeen voorkomend verschijnsel is.
“Het neemt toe en het wordt veroorzaakt door een combinatie van demografische factoren, schoolkeuze-gedrag
van ouders en profileringsgedrag van scholen zelf.”8
Voor ouders geldt als duidelijk negatief motief voor
schoolkeuze (waarom niet voor een school wordt gekozen), de etnische samenstelling van de schoolbevolking:
“Zwarte scholen worden als ongeschikter beoordeeld
voor het eigen kind dan wittere scholen, en dat geldt
voor zowel autochtone als allochtone ouders.”9 Daarbij is
duidelijk aanwijsbaar dat scholen soms maatregelen

nemen om het onderwijs voor allochtonen zo goed
mogelijk vorm te geven, met als neveneffect dat de
school erg aantrekkelijk wordt voor allochtone ouders.
Het belangrijkste is echter de demografische ontwikkeling: scholen zijn zwart omdat ze in zwarte wijken staan.
Scholen met een hoge concentratie allochtone leerlingen
zijn sterk geconcentreerd, samenhangend met het aandeel allochtone inwoners. Zo heeft 35% van de scholen in
de vier grote steden een hoge concentratie allochtone
leerlingen. Bij de 21 grootste steden van Nederland
betreft het 5% van de scholen, en in de rest van het land
1% terwijl het totaalgemiddelde op 4% scholen met een
hoge concentratie allochtone leerlingen ligt (cijfers eind
1999). Daarbij is het zo dat scholen die witter of zwarter
zijn dan op grond van de bevolkingssamenstelling van
de buurt verwacht mag worden, in het hele land te vinden zijn. Slechts een minderheid van de scholen in
Nederland heeft een echt ‘gemengde’ schoolbevolking.
Uit het onderzoek van Karsten c.s. komt duidelijk naar
voren dat het ontstaan van segregatie in het onderwijs
niet wordt veroorzaakt door (selectiemechanismen van)
de scholen, maar dat schoolkeuzemotieven van ouders
gevoegd bij demografische ontwikkelingen hier de aanleiding toe vormen. Het argument dat de vrijheid van
het bijzonder onderwijs om selectie van leerlingen toe te
passen aanleiding is voor de waargenomen segregatie,
vindt geen grond en is dus niet houdbaar.
Ook de Onderwijsraad heeft gegevens gepresenteerd
met betrekking tot de omvang van de segregatie in het
onderwijs. Daaruit blijkt dat absoluut gezien het grootste aantal allochtone leerlingen is ingeschreven op het
bijzonder onderwijs10, maar dat de verdeling relatief
anders ligt: 19.1% van de leerlingen in het openbaar
onderwijs is allochtoon tegen 10.2% van de leerlingen in
het bijzonder onderwijs.11
De Onderwijsraad vestigt in dit verband de aandacht
ook op de verdeling van het aantal autochtone
achterstandsleerlingen met een gewicht van 1.25 (een
grotere groep dan het aantal allochtone leerlingen,
nl. ± 228.000). Deze leerlingen volgen in veel ruimere
mate - namelijk voor tweederde - onderwijs binnen het
bijzonder onderwijs. Hun leerachterstanden zijn aanzienlijk. Men kan dus niet stellen (zoals in de discussie
over etnische segregatie maar al te vaak gebeurt), dat
het openbaar onderwijs alle problemen van achterstandsleerlingen (allochtoon en/of autochtoon) moet
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Extra Studie
oplossen, omdat het bijzonder onderwijs zich daaraan
wenst te onttrekken. Het bijzonder onderwijs is immers
grotendeels algemeen toegankelijk. In dat verband
spreekt de Onderwijsraad zich expliciet uit over de vrijheid van een beperkte groep bijzondere scholen om op
denominatieve gronden selectie toe te passen op leerlingen: “Het beperkte aantal van deze scholen betekent dat
het wegnemen van hun vrijheid van richting op dit punt
geen oplossing is voor de groeiende tweedeling in witte
en zwarte scholen. En gezien juist hun expliciete orthodoxe profiel – wat ze, naar de raad meent, moeten kunnen blijven uitdragen – valt niet goed in te zien hoe deze
scholen aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor (de
meeste) leerlingen die niet binnen dit profiel ‘passen’.”12

De rol van het onderwijs ten aanzien van de
integratie van allochtonen
In het voorgaande zijn alleen de feitelijke gegevens met
betrekking tot de vrijheid van onderwijs en de segregatie in het onderwijs aan de orde geweest. Op grond van
de feitelijke gegevens is duidelijk geworden dat de criticasters van het bijzonder onderwijs geen grond hebben
voor de bewering dat het bijzonder onderwijs de etnische segregatie in het onderwijs veroorzaakt. Ook is duidelijk dat het opleggen van een acceptatieplicht aan
scholen niet de door partijen gewenste vermindering
van de etnische segregatie teweeg zal brengen. Op grond
van deze gegevens kunnen de veel gebezigde opmerkingen over het opleggen van een acceptatieplicht aan
scholen gepareerd worden. Maar een louter defensieve
opstelling getuigt in zeker zin van armoede. Gelet op de
groeiende aandacht voor integratie van allochtonen (allochtone nieuwkomers) in de Nederlandse samenleving
is de vraag welke verantwoordelijkheid het onderwijs
heeft, dus ook het (gesloten) bijzondere onderwijs.
Hebben de scholen een taak als het gaat om de integratie?
Om die vraag te kunnen beantwoorden is het zaak vast
te stellen wat men verstaat onder integratie. Het lijkt er
inmiddels op dat integratie van allochtone nieuwkomers
voor velen betekent dat die nieuwkomers zich moeten
aanpassen aan de overheersende norm in de
Nederlandse samenleving. Vanuit dat standpunt wordt
zeer afwijzend gereageerd op het ontstaan van islamitische scholen in Nederland. De vrijheid van onderwijs is
echter ook voor onze islamitische landgenoten van
kracht. En een uitzondering hierop maken voor één
groep in onze zo gemêleerde samenleving getuigt van
een gebrek aan visie op de essentie daarvan.
Voormalig staatssecretaris Wallage verwoordde dit het
afgelopen voorjaar in een betoog tegen de opinie van
toenmalig minister Van Boxtel (die de afschaffing van de
vrijheid van onderwijs bepleitte) heel puntig: “Het geven
van onderwijs is vrij omdat onderwijs en opvoeding
nauw met elkaar zijn verweven en omdat het uiteindelijk de ouders zijn die moeten beoordelen welke normen
en waarden hun kind dienen te worden bijgebracht. De

gemeenschap, de democratie heeft voldoende mogelijkheden om voor alle scholen, bij wet, voor te schrijven wat
vanuit een gezamenlijk belang noodzakelijk is.”13
Iedere vorm van onderwijs heeft zich te houden aan de
eisen die de wet aan het onderwijs stelt. De Wet op het
Primair onderwijs stelt onder meer als uitgangspunt
voor het onderwijs: “Het onderwijs gaat er mede van uit
dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele
samenleving.” (artikel 8 lid 3). Met andere woorden: geen
enkele school kan of mag zich aan de ontwikkelingen in
de samenleving om haar heen onttrekken. Ook de (gesloten) bijzondere scholen niet. En als die samenleving
geconfronteerd wordt met een groeiende problematiek
ten aanzien van etnische segregatie (in het onderwijs,
maar ook daarbuiten), kan geen school dat van zich af
schuiven als een niet op haar terrein liggend probleem.
Elke leerling moet immers worden opgeleid om te kunnen functioneren in die samenleving. Wel is duidelijk
dat scholen die tot op heden niet direct met dergelijke
problematiek werden geconfronteerd, hier voor een
nieuwe taak staan.
De Onderwijsraad speelt hierop in met een nieuwe studie onder de titel ‘Samen leren leven’, over sociale
samenhang en burgerschapsvorming. De Onderwijsraad
kiest dus nadrukkelijk een bredere insteek dan uitsluitend de integratie van allochtonen. Aan de hand van
twee centrale vragen wil de raad een advies opstellen na
een brede discussie te hebben gevoerd met allerlei
betrokkenen in het veld: 1. Kan de bijdrage van scholen
aan het bevorderen van sociale samenhang worden verbeterd? 2. Kan de bijdrage van de samenleving aan het,
vanuit maatschappelijk oogpunt, goed functioneren van
scholen worden verbeterd?
Het antwoord op deze twee vragen beweegt zich op het
grensvlak van onderwijsvrijheid (vrijheid van inrichting)
en het verplicht bevorderen van sociale cohesie (hetgeen
de inrichting van het onderwijs juist aangaat). Het
beantwoorden van deze vragen biedt het bijzonder
onderwijs een uitgesproken mogelijkheid de eigen positie ten opzichte van de samenleving als geheel te verwoorden.
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Vergelijk Koekoek in: T.J. van der Ploeg e.a. 2000

2

Vergelijk lid 2, 3 en 5

3

Onderwijsraad, 2002, p. 26

4

Idem, p.27

5

P.W.C. Akkermans, in: T.J. van der Ploeg e.a., 2000, p.17.

6

Onderwijsraad, 2002, p.59

7

Idem, p.60

8

Karsten c.s. 2001, p. 109

9

Idem, p.104

10

108.410 1.9 leerlingen in het bijzonder onderwijs, 94.054 leerlingen in het openbaar
onderwijs (cijfers per 1 oktober 2001)

11

Onderwijsraad 2002, p. 54

12

Idem, p.60

13

Wallage, J., Van Boxtel dramatisch in de fout, in: Trouw, 9 april 2002. Zie ook: Wallage, J.,
Onderwijsvrijheid is een groot goed, in: Trouw, 6 december 2002.

33
februari 2003 - DenkWijzer

Ru
D
en
b rkiKeakds enra a m
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Ontdekkingstocht
Door Trees Huijboom, raadslid in Heerhugowaard

Gedoogbeleid, bestemmingsplannen, gezondheidszorg, bezwaarschriften, asielzoekers, …
zomaar een greep uit de onderwerpen die de revue passeerden sinds ik in maart 2002 begon als
raadslid. Voor het eerst raadslid, bovendien in een gemeente waar tot dan toe geen zetel werd
gevuld door RPF, GPV of SGP.
Vele jaren heb ik aan de andere zijde
van het politieke bureau geopereerd.
Door mijn functie als beleidsmedewerker bij de stichting Nehemia, een
organisatie die zich bezighoudt met
het bieden van hulp aan mensen in
psychosociale en geestelijke problemen, en als bestuurslid van de
Federatie van Evangelische
Zorgorganisaties, heb ik veel gelobbyd bij de politiek. Mijn missie is dat
christelijke hulpverlening op gelijke
wijze als de reguliere hulpverlening
toegankelijk moet zijn voor iedere
burger die dat nodig heeft.
Dit voerde mij naar raadsvergaderingen en commissies en naar gesprekken met beleidsmedewerkers, om te
werken aan erkenning en subsidiëring. Gelukkig komt er - terecht! steeds meer erkenning voor de
christelijke waarden in de hulpverlening.
Door dat lobbyen was mijn interesse
in de politiek gegroeid. In het programma van de ChristenUnie komt
men op voor de zwakkeren in onze
samenleving die niet goed voor zichzelf op kunnen komen in een zich
verhardende, sterk geïndividualiseerde maatschappij. Het beleid van
de ChristenUnie wordt gevoed door
Bijbelse normen en waarden. Dit
sluit goed aan op mijn visie. Tevens
geen tweeslachtig beleid, maar eerlijk, duidelijk en oprecht!
Vijf jaar geleden werd met een
groep enthousiaste RPF-leden een
kiesvereniging opgericht in
Heerhugowaard. Er werd hard
gewerkt om bij de lokale verkiezingen een zetel te bemachtigen. Dit
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lukte niet, maar de opgedane ervaring was goud waard bij de verkiezingen van maart 2002. We hebben
daarbij nauw samengewerkt in HALverband (Heerhugowaard, Alkmaar
en Broek op Langedijk). Met succes:
de ChristenUnie behaalde een zetel
in de raad en wordt met waardering
en respect bejegend door de overige
7 politieke partijen (totaal 29 raadsleden) in Heerhugowaard.
We hebben volop de gelegenheid om
ons te profileren als christelijke partij. In Heerhugowaard woedt een
strijd rond de verhuizing van een
door de gemeente geïnitieerde coffeeshop. Zes jaar geleden heeft de
coffeeshop z’n intrek genomen in
een jeugdcentrum. Door activiteiten
voor tieners te ontplooien in het jongerencentrum en door de nieuwbouw van een zwembad en een
scholengemeenschap op de locatie is
de plek ongeschikt geworden voor de
coffeeshop. Maar toen deed zich het
probleem voor naar welke woonwijk
de “drugswinkel”, zoals burgers de
shop betitelen dan heen moest. Het
college van B&W heeft twee keer een
plaats aangewezen en is nu bezig
met de derde woonwijk, dit onder
groot protest van burgers, bedrijven
en scholen. De belangenverenigingen weten ons goed te vinden! Als
ChristenUnie wijzen we raad en college op het falend softdrugsbeleid,
uiteraard beargumenteerd en onderbouwd met resultaten van recente
onderzoeken aangaande de gevolgen van het gebruik van softdrugs.
Aardig te vermelden dat sinds maart
twee partijen na alle discussie over
dit onderwerp hun visie hebben her-

zien. De VVD gaat voor de nul-optie!
Een andere plaatselijke partij wil
geen coffeeshop in de woonwijk. De
ChristenUnie verwacht dat nog meer
partijen zullen volgen om te stoppen
met deze vorm van gedogen, daar de
draagkracht bij de burgers voor de
herplaatsing van deze coffeeshop ver
te zoeken is.
Als kersvers raadslid was het vooral
de eerste maanden een ware ontdekkingstocht door het woud van
stukken die elke week op de deurmat belanden. Er zijn flink wat hulptroepen, waar ik dankbaar gebruik
van maak. Bijvoorbeeld het
ChristenUnie-bureau. Hen heb ik
benaderd over vraagstukken rond
het softdrugsbeleid, ontwikkelingswerk en asielzoekersbeleid. Ten
tweede is de steunfractie actief in
het lezen van stukken en het opereren in de raadscommissies. Niet in
de laatste plaats is er een fantastische steun van een ervaren raadslid
in Broek op Langedijk, Wim
Nugteren.
Het belangrijkste in deze is dat ik de
grootste hulp mag verwachten van
de Here God. Daarbij zijn mensen
werktuigen in Zijn hand om de nodige hulp en wijsheid te ontvangen.
Het werk doe ik met erg veel plezier,
het is afwisselend door de grote verscheidenheid aan onderwerpen. De
sfeer in de raads-en commissievergaderingen is respectvol en prettig,
ook al is het uiteraard wel eens
spannend bij de behandeling van
controversiële onderwerpen.
De ontdekkingstocht gaat verder.
Boeiend!

WoordWijzer

Jaloers op David
Door drs. Gerbram Heek,
theoloog en duo-raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam-Zuidoost

Alles wat David ondernam bracht hij tot een goed einde,
want de Heer was met hem.
(1 Sam 18:14, Willibrord vertaling)

Soms kun je ontzettend jaloers op personen die je in de
Bijbel tegenkomt. Ik heb dat zelf met David. Zeker het
begin van het verhaal van David lijkt te mooi om waar te
zijn. Het is het verhaal van de krantenverkoper die miljonair wordt. De herdersjongen die koning wordt. En wat
David ook doet, het lukt hem. Een reus links, een leger
Filistijnen rechts, David wint. En ook in het vervolg valt
volk voor volk onder de voeten van de zegevierende
koning.
En het is niet alleen dat ik jaloers word op David, de
Bijbel wordt er ook heel onwerkelijk van. Het staat er:
alles wat David ondernam bracht hij tot een goed einde,
want de Heer was met hem. Ik zou wel willen schreeuwen naar de Bijbel: dat is helemaal niet waar. Ik ervaar
er in elk geval weinig van.
Soms gaat er best wat goed, maar ook heel vaak niet.
Ook in de politiek wisselen winst en nederlaag elkaar af.
Ik ben christen, ik geloof dat de Heer ook met mij is. Toch
sta je aan het eind van een raadsvergadering wel eens
met lege handen. Toch pakken verkiezingen niet altijd
goed uit. Als kleine fractie, probeer je veel, je zet je tanden in het werk, maar het levert niet altijd wat op. Als
ChristenUnie politicus kan politiek ook eenzaam zijn en
teleurstelling opleveren. Als je dan deze tekst leest, voelt
het onwerkelijk en maakt het jaloers.
Wat heeft David, dat ik niet heb?
Als je het hele verhaal van David kent, weet je dat David
niet wordt beschreven als een beter mens. David was een
man naar Gods hart, een mens waar God van hield. Maar
tegelijk wordt eerlijk bericht over fouten en zonden.
David was de gezalfde van God en had de Geest van de
Heer over zich. Maar na Pinksteren heeft iedereen die
Jezus Christus belijdt de belofte dat de Geest in hem wil
wonen.
David heeft niets dat ik niet ook heb!

God is net zo dicht bij mij als hij bij David is. God kiest
voor David, dat verklaart zijn succes. God kiest ook voor
mij. Dat is de boodschap van deze tekst over David. Wie
in dit leven, ondanks alle gebreken, ervoor kiest om God
te dienen, die mag er op vertrouwen dat God achter hem
staat. God kiest voor zijn kinderen, God kiest voor de
mensen die Hem willen dienen. Zo is God. God laat zijn
kinderen niet alleen spartelen.
God stond achter David en alles wat hij ondernam lukte.
God staat ook achter mij. Toch voel ik jaloezie als ik deze
tekst lees. David trok op aan het hoofd van een leger en
kreeg dingen voor elkaar. Waarom is dat voor mij dan zo
moeilijk?
Het lijkt mij een vraag die niet alleen mij, maar meer
christen-politici bezig kan houden. Waarom laat God
zoveel ruimte voor tegenkrachten? Waarom breekt er in
de politiek zo weinig door van de macht van de opgestane Heer?
Ik denk dat het belangrijk is om verder te durven kijken
dan de eerstvolgende verkiezingen of de eerstvolgende
raadsvergadering. Wij werken als christenen, gehoorzaam aan God, aan het beste voor onze maatschappij en
dat is goed. Maar onze toekomst is breder dan deze werkelijkheid, breder dan politieke winst of verlies. Davids
koningschap was van deze wereld, dat van Christus niet
meer. We mogen werken aan een betere wereld, vaak
met succes, maar onze overwinning ligt niet in een toekomst met veel invloed en veel zetels. Onze overwinning
ligt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat David ook ondernam het lukte hem. Wij mogen
daar nog veel zekerder van zijn. Christus heeft al overwonnen, wie hem belijdt is met zekerheid op weg naar
een goed einde. Jaloers zijn op David is niet nodig. We
strijden dezelfde strijd, met dezelfde Geest. Zijn overwinning was van deze wereld, die van ons zal vele malen
groter zijn.
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De strijd om de macht
Door Joël Voordewind, campagneleider ChristenUnie tot september 2002

„Wanneer treedt het moment op dat de verwondering over het ingaan van het Catshuis verdwijnt?“ Dit is
één van de cruciale vragen die Jacques Monasch, spindokter en campagne-medewerker van de PvdA zichzelf
stelt, twee dagen voor de roemruchte nederlaag van de PvdA op 15 mei j.l. Was het CDA hen niet voor gegaan
met de uitspraak: „We run this country“? Monasch laat in dit boek zien hoe de strijd om de macht (tot oktober 2002) zich achter de schermen binnen de PvdA voltrok. Welke lessen kan de ChristenUnie hieruit trekken,
ook na 22 januari 2003?

Campagnes: de macht en
strategieën

Jacques Monasch, De strijd om
de macht. Politieke campagnes,
idealen en intriges, Prometheus
Amsterdam 2002, 373 p.,
Prijs: f 17,95
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Het boek beschrijft onder meer de
opbouw en fasen van verkiezingscampagnes en waarom campagnes in de
loop van de tijd zo belangrijk zijn geworden. Hiervoor geeft hij drie verklaringen.
Allereerst is door de ontzuiling de kiezer
steeds meer gaan zweven. Afbrokkelende
loyaliteit dwingt de partijen om moderne technieken aan te wenden om de kiezer op te sporen en te bereiken. Ook de
ChristenUnie kan hierover meepraten.
Was voorheen de loyaliteit nog 88%.
Inmiddels is die gedaald naar circa 60%
(2003).
Als tweede reden noemt Monasch de
verandering in het medialandschap.
Kijkers en lezers zijn inmiddels verspreid
over talloze media. Het is dus veel moeilijker gericht de potentiële kiezer te
bereiken. Dat vereist kiezersonderzoek.
Wat kijkt de kiezer, wat vindt hij/zij interessant. Vervolgens is dan de vraag
welke media/pers moet worden benaderd om via hen de potentiële kiezer te
bereiken worden.
Ten derde is het gezag van de lijsttrekker
niet alleen meer voldoende, maar moet
de kiezer met een uitgekiende centrale
boodschap overtuigd worden en moet de
boodschap aansluiten bij wat er leeft bij
de potentiële achterban. Hiervoor is volgens Monasch uitgebreid kiezersonderzoek noodzakelijk samen met focus
groups (groepen van circa 10 mensen die
een doorsnee van de kiezer van een partij moeten voorstellen), campagnestrategen en mediatrainingen. Daarom is te
zien dat campagneteams steeds groter
van omvang worden, met een centraal

commandoblok en daarom heen de campagnemedewerkers die desks bemannen
als fondswerving, sprekerscoördinatie,
mediamonitor, vrijwilligers,
special events, kenniscentrum, materialen, trainingen, onderzoek, betaalde
media, rapid response, bureau lijsttrekker, ICT en het secretariaat van de campagne. De mediastrategen en de opiniepeiler zijn machtiger geworden dan de
‘geachte afgevaardigden‘.
Op zich is het begrijpelijk, dat er gebruik
gemaakt wordt van deze uitgebreide
campagnemethoden. Ook de
ChristenUnie maakte in 2002 gebruik
van kijk- en luisteronderzoeken, kiezersonderzoeken en publiciteitsteams. Maar
er zijn ook valkuilen. Bij een te ver doorgevoerde campagnestrategie moet de
lijsttrekker zich aanpassen aan het door
de kiezer gewenste gedrag. Hij/zij zal
dan uiteindelijk onecht overkomen. Dat
zullen de kiezers ook snel doorzien. Zo
moest Melkert ook opeens charismatisch
gaan spreken, terwijl Wouter Bos in de
laatste campagne meer zichzelf kon en
mocht zijn.
Een ander gevaar van een te grote campagne-regie is, dat door het raadplegen
van allerlei focusgroepen, de wensen van
de kiezer het gaan winnen van de uitgangspunten van een partij. De partijen
zouden juist hun ideeën scherp moeten
verkondigen, zodat de kiezer kan kiezen
welke uitgangspunten, ideeën en standpunten het best bij hem of haar passen.
Natuurlijk is het handig en verstandig
om te weten wat je achterban belangrijk
vindt om te horen, tenslotte moet je antwoorden geven op vragen die wel leven

BoekenWijzer

onder de achterban. Maar het is naar
mijn mening "not done" om je centrale
boodschap, je politieke inhoudelijke
koers, aan te passen aan de wensen van
de kiezer.

De strijd waarvoor?
Monasch verdeelt politici nogal ironisch
in twee categorieën: politici die vol plannen en idealen begonnen zijn. Die alles
gedaan hebben om aan de macht te
komen. En die, eenmaal aan de macht, na
een aantal jaren erachter kwamen dat ze
precies het tegenovergestelde bereikt
hadden van wat ze voor ogen stond. Hier
gaat nog iets positiefs vanuit volgens
Monasch, omdat politici iets willen veranderen, iets willen toevoegen, verbeteren. Dat ligt anders bij politici die soms
met idealen begonnen, maar voor wie
macht uiteindelijk het hoogst haalbare
ideaal is. Deze analyse doet nogal cynisch
aan. Of politici bestaan uit mensen met
idealen, maar die gefrustreerd zijn of
mensen die alleen op zoek zijn naar
macht. Het ontgaat hem mogelijk dat er
ook nog mensen zijn die met een duidelijke overtuiging en roeping actief zijn in
Den Haag en dat ook blijven ondanks de
geringe macht die zij hebben.

De strijd tegen wie?
De echte strijd wordt volgens Monasch niet
gestreden voor idealen en dus tegen je ideologische opponenten, maar in de eigen
partij. "Het is zonder meer waar dat menig
politicus meer moeite heeft zich intern
staande te houden, dan in de confrontatie
met de oppositie". Al dat kleinzielige getrek
om kamers, stoelen en portefeuilles, aldus
Monasch. Voorbeelden hiervan zijn volgens
hem de interne machtsstrijd bij het CDA
toen de positie van De Hoop-Scheffer ter
discussie werd gesteld door partijvoorzitter Van Rij en toen uiteindelijk Balkenende
naar boven kwam drijven. Ook voor de
machtswisseling binnen de PvdA werden
drie potentiële kroonprinsen en dus concurrenten van Melkert weggepromoveerd
naar burgemeestersposten in het land:
Stekelenburg naar Tilburg, Wallage naar
Groningen en Cohen naar Amsterdam.
Opmerkelijk was echter dat vlak voor de
verkiezingen van 22 januari juist deze
namen genoemd werden als eventuele
premierskandidaten voor de PvdA.

Wat Monasch in zijn boek vooral wil zeggen is dat de PvdA in 2002 zo'n verpletterende verkiezingsnederlaag leed, omdat
het verblind door de macht het contact
met het volk had verloren en dus geen
oog had voor wat buiten Den Haag aan
de hand was. Idealen werden zonder
schroom opzij gezet voor een harde strijd
voor het behoud van de macht en het
ontbrak aan lef om vernieuwingen doorgevoerd te krijgen. Hij beschrijft in zijn
boek hoe adviezen van hem en anderen
keer op keer niet werden opgevolgd. De
actuele thema's zoals veiligheid, gezondheidszorg en inburgering van allochtonen durfde de PvdA maar niet aan te
snijden. De PvdA bleef hameren op
"Samen sterk en sociaal" de slogan van
de partij, gericht op economische solide
beleid en de sterkste schouders de zwaarste lasten, kortom eerlijk delen. Melkert
werd naar voren geschoven als nieuwe
premier en zijn hoofd moest dan ook op
de poster. De confrontatie met Fortuijn
en zijn thema's werd dan ook hard ingezet. De les: hoogmoed naar nieuwkomers,
komt voor de politieke val van het establishment. De conclusie: de PvdA verloor
de eigen kiezers doordat ze het contact
met de achterban uit het oog had verloren. En de partij verloor kiezers aan de
LPF omdat Pim Fortuijn werd verketterd.
Veegt Monasch met dit boek zijn eigen
straatje schoon? Nee, zegt hij eerlijk,
want ook ik zette mijn idealen opzij voor
de macht. "Mijn grootste fout is dat ik
niet harder met de vuist op tafel heb
geslagen". De oorzaak zoekt hij mede in
zijn afkomst. "Ik kom uit een antirevolutionair nest".

Wat zijn de lessen?
De PvdA heeft in de laatste campagne (22
januari 2003) van zijn fouten ongelooflijk
snel geleerd. Onder Wouter Bos was de
hoogmoed verdwenen en werd er weer
de oude wijken ingetrokken en
geluisterd; het integratie- en veiligheidsbeleid werd scherper neergezet; en
natuurlijk was hier sprake van een
Wouter Bos effect. Een nieuw jong
gezicht, wat moest staan voor de echte
sociaal-democratische idealen van den
Uijl. Verder profiteerde de PvdA van de
machtsstrijd die losbrak tussen de CDA
en PvdA. Door het strategisch stemmen

won de PvdA nog vele stemmen van de
kleine linkse partijen.
De lessen voor de ChristenUnie bestonden uit twee dingen na het zetelverlies
op 15 mei: Ten eerste: ga niet voor de
macht van het getal, maar houd vast aan
de kracht van de eigen, bijbelse boodschap (rapport Bouwen aan de basis) en
ten tweede: houd sterk rekening met
wederom strategische kiezers die op het
laatst toch vanwege de macht op het
CDA gaan stemmen (rapport Strategische
kiezers, nieuwe keuzes). Deze twee elementen zijn meegenomen in de laatste
campagne, maar door de nek aan nek
race hebben ook deze keer weer voormalige ChristenUnie-kiezers op het CDA
gestemd.
Mijn advies aan de partij is dan ook het
roer nu radicaal om te gooien en de volgende campagne ons alleen nog maar te
richten op de machtsvraag en waarom
mensen toch op de ChristenUnie moeten
stemmen en niet op het CDA. Ik noem
naar mijn idee de drie belangrijkste redenen tot slot: 1. De ChristenUnie laat zich
alleen vertegenwoordigen door christenen, het CDA ook door andere religies,
lees moslims, hindoes, boedhisten en
zelfs niet christenen. 2. De ChristenUnie
gaat voor principes (bijv. op het gebied
van abortus, euthanasie, drugsbeleid en
homohuwelijk), het CDA gaat voor het
haalbare. 3. De ChristenUnie is een uitgesproken christelijk-sociale en groene partij, het CDA niet.
Om deze verschillen scherp neer te zetten, zullen we veel meer en feller in de
aanval moeten gaan. Om de verschillen
in het land tastbaar te maken zullen we
veel meer een actiepartij moeten worden, die in samenwerking met maatschappelijke organisaties concrete doelen nastreeft. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met de recente actie met
collectebussen in de stemlokalen, waarmee we opkomen voor ontwikkelingssamenwerking niet alleen in de Tweede
Kamer, maar juist meer in het land als
politieke beweging. Moge dit de les zijn
die de ChristenUnie trekt uit het boek
van Monasch, veel meer midden in de
samenleving politiek bedrijven, in plaats
van in Den Haag.
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2002: het jaar van Fortuyn
Door Bert Heuvelman

Aan het begin van een nieuw jaar is het een uitgelezen moment om even terug te kijken op het afgelopen
jaar. En terugkijken betekent in politiek opzicht: het slagveld overzien en proberen conclusies te trekken.
De opkomst en de moord op Fortuyn brachten de politiek in een zware midlife-crisis. Niet alleen politieke
partijen en politieke leiders kregen een flinke opdoffer, ook de Tweede Kamer in zijn geheel en het kabinet
probeerden tegemoet te komen aan datgene, waarvan ze dachten dat het van hen verwacht werd.

Onder de titel ‘proefballonnetjes’ ont-

nazaten het door het slijk. Fortuyn

stond en vervloog de ene na de ande-

bracht niet alleen de politiek

re rel, onder de noemer ‘nieuwe poli-

opnieuw op straat, hij bracht de

tiek’ werd de Tweede Kamer door

straat ook weer in het politieke

minister Nawijn gedegradeerd tot

debat. Hij ging weer volksvertegen-

één groot ritueel en, onder dezelfde

woordigen, waar men vergeten was

noemer, werd dit natuurlijk ook weer

wat dat is. Zijn politieke erfgenamen

ingetrokken. De midlifecrisis van de

lieten de politiek echter op diezelfde

politiek lijkt voorlopig nog niet voor-

straat en rollebolden er zelf achter-

bij, getuige een snert uitdelende

aan.

Gerrit Zalm bij de nieuwjaarsduik of
het schreeuwerige T-shirt van Mat

Feiten of meningen

Herben („Ik heb LEF“ ...) bij diezelfde

Tijdens de kerstdagen heb ik me

krankzinnige nieuwjaarsduik (arme

vermaakt met het eerste serieuze

Mat … bij zijn duik keken de televisie-

boek over Fortuyn. „In de ban van

camera’s net even de andere kant op

Fortuyn“ is het werk van de

en daarna lag hij dagen lang ziek in

journalisten Jutta Chorus en Menno

bed), of de stuitende poses in

de Galan en is wat het zegt te zijn;

Panorama van de voormalige ‘first

een reconstructie van alle gebeurte-

lady’ van de LPF en later van conser-

nissen rondom Fortuyn, gebaseerd op

vatieven-punt-en-el, Winny de Jong.

feitenmateriaal en getuigenverslagen. Niet meer en niet minder; een

In het afgelopen jaar heeft de poliIn de ban van Fortuyn.
Reconstructie van een politieke
aardschok.
Jutta Chorus en Menno de Galan
Uitgeverij Mets & Schilt, Amsterdam,
2002, 344 p.
ISBN 90 5330 340 5
f 20,-
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reconstructie.

tiek meer ontwikkelingen meegemaakt dan in alle acht jaren daar-

In recensies was juist daar kritiek op

voor. Pim Fortuyn veranderde de

te lezen; een feitelijke opsomming

Haagse kaasstolp van een in zichzelf

van gebeurtenissen zou bij een feno-

gekeerde regenten- en bestuurders-

meen als Fortuyn tekortschieten. En

kliek in een schreeuwerige boksring.

laten we wel zijn: wie heeft niet de

Niet alleen zijn stijl, maar ook de

neiging om bij Fortuyn een verkla-

overspannen reacties van zijn oppo-

rende, beschouwende, analyserende

nenten waren daar debet aan. Zijn

of verdedigende kanttekening te

politieke nazaten maakten er een

maken. Wie probeert niet te door-

modderige en pijnlijke karikatuur

gronden wat er precies gebeurt is en

van. Nadat Fortuyn de politiek weer

waar, en hoe de zeer felle afkeer van

op straat gelegd had, haalden zijn

de politiek kon ontstaan? Fortuyn

BoekenWijzer

lokt meningen uit, de gebeurtenissen

En waarom is een volledig hoofdstuk

schets neergezet. De periode van

rondom zijn persoon zoeken een ver-

gewijd aan het huishoudboekje van

30 september (Wijnschenk doet een

klaring. Je kunt haast niet de objec-

Leefbaar Nederland en later de LPF.

beroep op Heinsbroek om partijleider

tieve toeschouwer blijven. Maar mis-

De getallen die voorbij komen zijn

te worden) tot aan de val van het

schien wel juist daarom, juist omdat

niet misselijk (de fondswervingsactie

kabinet is slechts in twee bladzijden

iedereen conclusies probeert te trek-

heet: een tonnetje voor Pim), net

neergezet. De val van het kabinet zelf

ken op een moment waarop we er

zomin als de gedachte die er achter

is in één alinea beschreven. Zelfs de

misschien nog wel helemaal niet aan

lijkt te zitten: wie betaalt, bepaalt.

dood van Zijne Koninklijke Hoogheid

toe zijn, is dit boek fris, helder en dui-

Vanuit die gedachte verwordt de LPF

Prins Claus wordt in dit verband

delijk.

tot een soort van aandeelhoudersver-

slechts marginaal aangestipt, terwijl

gadering waarin alle aandeelhouders

allerlei geruchten over mogelijke

Het boek begint met een gedetail-

een stukje politieke invloed proberen

onderonsjes tijdens de uitvaartdienst

leerde beschrijving van wat er rond-

te kopen.

een bredere uiteenzetting gerecht-

om en kort na de moord op Fortuyn

vaardigd zouden hebben.

aan hectiek loskomt. Door de sobere

Opvallend is de ontluisterende

opsomming van feiten, zonder verde-

manier waarop men binnen de LPF

De schrijvers hadden er, onder het

re inkleuring door meningen en ver-

over elkaar spreekt. Dat de meesten

mom „liever niet dan half“, beter aan

klaringen is dit eerste hoofdstuk

niet met elkaar door één deur kon-

gedaan de LPF-soap in zijn geheel

direct diep aangrijpend. Juist de kaal-

den en dat er meerdere kampen

achterwege te laten. Bovendien voegt

heid van het feitenrelaas laat de ver-

elkaar beconcurreerden was al duide-

het niets toe aan de persoon van

warring, het verdriet, de boosheid en

lijk, maar dat men niet het fatsoen

Fortuyn, behalve dan dat duidelijk

de frustratie ten volle tot zijn recht

en/of de professionaliteit heeft om

wordt hoe zwaar zijn organisatie

komen. Ook wordt meteen duidelijk

persoonlijke meningen buiten

rondom zijn persoon gesitueerd was.

dat de personen achter Fortuyn, die

beschouwing te laten is en blijft ont-

Zonder Fortuyn had de LPF geen

nu het voortouw moeten nemen

hutsend. Een kleine bloemlezing:

bestaansrecht meer, maar liever dan

eigenlijk allemaal een ander voor-

dat men dit onderkende, maakte

touw nemen en het allemaal op hun

Gerard van As over Harry Wijnschenk:

men een karikatuur van zichzelf … en

eigen manier willen doen. Alle consi-

„een Amsterdams bluffertje“. John

van Pim.

deraties die later zullen ontstaan lij-

Dost over Wijnschenk; „een blufferd

ken hierin hun oorsprong te hebben.

met een grote bek. Pim moest niets
van hem hebben“. Peter Langedam

Maar zelfs een zo objectief mogelijk

over Dost; „met domme mensen is

geschreven boek heeft een mate van

het net als met doven: ze weten wat

subjectiviteit in zich. Want welke fei-

ze missen en daarom zijn ze argwa-

ten zijn wel de moeite van het vertel-

nend“. Joost Eerdmans noemt de

len waard en welke worden buiten

bestuurders Dost en Langendam “een

beschouwing gelaten. Waarom

stelletje idioten”. Jansen van Raaij

komen de schrijvers er bv. zeer gere-

beschuldigd Dost openlijk van fraude

geld op terug dat Fortuyn zich

en Wijnschenk noemt Ed Maas een

bedreigd voelde, ja zelfs zo gedetail-

schatrijke vastgoedboef („Ik vertrouw

leerd dat we nu weten dat butler

vastgoedjongens niet“).

Herman Fortuyn tot in diens bed
volgde om hem te troosten of tegen

Eigenlijk is het jammer dat het boek

mogelijke aanslagen te beschermen.

niet ophoudt op 15 mei. De periode

Zit hierin een politieke mening van

van Fortuyn’s opkomst tot diens dood

de schrijvers verscholen over de per-

is zeer nauwkeurig gereconstrueerd.

soonsbeveiliging van Fortuyn?

De periode erna is in een te grove
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Vrije en eerlijke
verkiezingen
Door J.P. de Vries

In vrijwel alle landen worden periodiek verkiezingen gehouden voor een volksvertegenwoordiging of een regeringsleider. Maar niet overal verlopen die verkiezingen zo vrij en eerlijk als wij dat gewend zijn. In de landen van het voormalige
Oostblok bestaat pas sinds de jaren negentig een meerpartijenstelsel. Hetzelfde
geldt voor veel landen in Azië en Afrika.
van het kernteam over zaken als de partijverhoudingen, de regels van de kieswet, het
verloop van de verkiezingscampagne, hun
bevoegdheden en werkwijze, etc. Op de verkiezingsdag gaan ze in teams van twee met
een tolk een aantal stembureaus langs en
vullen daar een formulier in over hun
bevindingen. Die formulieren worden in de
loop van de dag naar het kernteam gefaxed,
waardoor dit al de volgende dag een voorlopig rapport kan uitbrengen. Een maand
later volgt een definitief rapport, dat aanbevelingen bevat aan de nationale kiesraad,
De ervaring leert dat landen met een demo- hoe de procedures verbeterd kunnen worcratisch regeringsstelsel zich het beste ont- den.
Schrijver dezes heeft de laatste maanden
wikkelen. Sinds het einde van de Koude
als korte-termijn-waarnemer mogen fungeOorlog wordt daarom op alle landen druk
ren bij verkiezingen in Kenia en Armenië.
uitgeoefend om een democratisch bestuur
Over Kenia kon een positief rapport worden
in te voeren.
uitgebracht. De Nederlandse ambassade
Echter, een democratische mentaliteit, die
had de nationale kiesraad met geld en
bijvoorbeeld inhoudt dat je de macht overgoede raad bijgestaan. In de campagne
draagt als de kiezers in meerderheid voor
waren wel onregelmatigheden gebeurd,
de oppositie stemmen, wordt niet zomaar
vlees en bloed. Steeds is er de verleiding om maar de verkiezingen zelf verliepen goed.
De bevolking was ervan overtuigd dat onze
oneerlijke middelen te gebruiken om de
macht te behouden of te veroveren. Daarbij aanwezigheid mede tot het goede verloop
had bijgedragen.
zijn de zittende machthebbers in de beste
In Armenië waren de bevindingen minder
positie.
positief. Daar werd veel geknoei gesignaOm dit tegen te gaan is sinds 1996 een stel- leerd, zoals pakjes stembiljetten in de bus
sel van internationaal toezicht op verkiezin- die nooit apart daarin gegooid hadden kunnen zijn. De internationale druk die uitgaat
gen ontwikkeld. Een maand voor de verkievan een slecht rapport, zal er hier hopelijk
zingen komt op uitnodiging van de regeaan bijdragen dat alle partijen in de toering een kernteam (ca. tien personen) van
komst het karakter van verkiezingen serieus
deskundigen naar het land, kort daarna
gevolgd door een twintigtal lange-termijn- gaan nemen.
waarnemers (LTO), die in teams van twee
Overigens: Wat zouden internationale
regionaal worden ingezet. Zij volgen daar
waarnemers over onze verkiezingen rapporo.a. het verloop van de verkiezingscampagteren? De procedures op de verkiezingsdag
ne. Een paar dagen voor de verkiezingen
zijn perfect, maar hoe staat het met de
komen dan honderd tot tweehonderd pergelijke kansen voor alle kandidaten in de
sonen als korte-termijn-waarnemers het
media in de weken daarvoor?
land in. Zij krijgen de eerste dag instructie
In het verleden is wel gedacht dat een
democratisch regeringsstelsel met alle politieke strijd daaraan verbonden, een luxe
was die een arm land zich nog niet kon veroorloven. Een verlicht autoritair bewind zou
dan beter zijn. Misschien is dat waar, als er
een machthebber te vinden zou zijn die niet
op persoonlijke belangen, maar enkel op
het welzijn van zijn volk uit is. Maar zulke
machthebbers bestaan in de praktijk niet,
en dan blijkt een plicht tot publieke verantwoording heel gezond te zijn.

ThemaInleiding

Over de grens

‘De vreze des
HEREN is het begin
der wijsheid en het

Door Erik van Dijk, eindredacteur

kennen van de

“De opdracht te zorgen voor recht en gerechtigheid, een van de centrale noties van de

Hoogheilige is

christelijke politiek, is naar zijn aard grensoverschrijdend. Het is de verantwoordelijkheid

verstand’

van de overheid zich niet te beperken tot zaken van nationaal belang, maar een bijdrage
te leveren aan rechtvaardige internationale verhoudingen en te streven naar vrede en

(Spreuken 9 vers 10)

veiligheid in de wereld. Vanuit zijn positie van welvaart en stabiliteit heeft Nederland
hierin een extra taak, onder andere via ruimhartige ontwikkelingshulp en daadwerkelijke inzet voor wereldwijde milieuproblematiek en vluchtelingenvraagstukken.
Ook in de internationale politiek behoort Gods wet uitgangspunt te zijn. De bijbel
spreekt van barmhartigheid en liefde voor de naaste en van vrede en gerechtigheid ten
opzichte van andere landen.”
Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2003-2007, ‘Samenleven naar bijbelse waarden’,
hoofdstuk 5 ‘Gerechtigheid zonder grenzen’, p. 62.
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DenkWijzer kijkt over de grens. Dat werd ook
wel eens tijd, na een serie nummers waarin het
veel om Nederland of zelfs vooral om de
ChristenUnie draaide. Even het perspectief verleggen leek ons erg gezond.
Op het moment dat ik dit schrijf, woedt er een
oorlog in Irak. Ik hoop en bid dat het geweld al
voorbij is tegen de tijd dat u dit leest. De kans
daarop lijkt klein. In dit nummer treft u geen
artikelen aan die over de kwestie Irak gaan.
Voor actuele standpunten, achtergronden
en discussie verwijzen wij u naar
www.christenunie.nl. Bovendien verschijnt volgende week een themanummer van
Handschrift over Irak.
Dit nummer van DenkWijzer gaat vooral over
mondialisering, wereldwijde armoede en voedselproblematiek. Het interview hebben wij
gehouden met twee grote bekenden: Bas de
Gaay Fortman en Bob Goudzwaard. Een boeiend interview, ondanks dat ze het nogal met
elkaar eens waren.
Het artikel ‘Voedsel is een recht’ is diepgravend
en uitdagend. De auteur Eelco Fortuijn zat ook
in de klankbordgroep van de WI-publicatie
‘Gedeelde wereld’.
Speciale aandacht vraag ik ook voor de emailuitwisseling tussen Gert-Jan Segers en Marius
Doornenbal. Ze omschrijven zichzelf als ‘twee

weggegireerde Nederlanders’ en dat is niet het
enige verrassende element in hun dialoog!
Benjamin Anker trekt in zijn studie wat lijnen
door vanuit zijn recente publicatie ‘Richting
Europa’. Hij gaat in op de vraag waar de uiteindelijke grenzen van Europa liggen.
BoekenWijzer gaat over een bijzonder onderzoek naar christenen en politiek in de Derde
Wereld.

… en lokaal
In dit nummer van DenkWijzer zijn naast de
thema-artikelen ook 13 pagina’s gevuld met
bestuurders-artikelen. Allereerste een kort artikel over het vloekverbod in de plaatselijke verordeningen en een uitgebreide, gedegen studie
rond de evaluatie van het ruim twee jaar geleden afgeschafte bordeelverbod. In mei worden
de evaluatierapporten over het bordeelverbod
in de Tweede Kamer besproken.
Verder acht bladzijden verslag en verwerking
van het congres van ChristenUnie-bestuurders,
dat op 14 en 15 maart j.l. in Lunteren werd
gehouden. We hebben met opzet veel materiaal
van dat congres zwart op wit gezet, om ook de
niet-aanwezige bestuurders zoveel mogelijk bij
te praten. Overigens is dit interessant leesvoer
voor iedereen!
Veel leesgenoegen toegewenst!

Kijk voor een complete inhoudsopgave op de achterkant (p.36)
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De vulling van het mondiale
Economen in de strijd tegen het economisme
Door Benjamin Anker en Cors Visser

Beiden professor in de economie, beiden Kamerlid in
de jaren ’70, beiden actief in de wereldwijde kerk en
beiden zeer geïnteresseerd in mondialisering en rechtvaardigheid. Die mondialisering is een thema waarmee dr. Bas de Gaay Fortman en dr. Bob Goudzwaard
de afgelopen jaren hard aan de weg hebben getimmerd. De Gaay Fortman als hoogleraar aan het
Institute of Social Studies en sinds kort als hoogleraar
Politieke Economie van de Rechten van de Mens aan
de Universiteit Utrecht. Goudzwaard als hoogleraar
Economie aan de Vrije Universiteit.1

Wat is ‘mondialisering’ precies?
Goudzwaard: Misschien is het goed als ik aangeef waarom mondialisering een betrekkelijk nieuw verschijnsel
is. Het gaat over meer dan alleen de internationalisering
van economieën. Historisch gezien is het eigenlijk te vergelijken met een drietrapsraket: eerst waren er de verdragen en systemen zoals GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade), daarop volgde de snelle technologische ontwikkeling van communicatiemiddelen en vervolgens – de derde trap van de raket - de wens om een
groter aantal dingen meteen op mondiaal niveau te
regelen, denk bijvoorbeeld aan het Kyoto-verdrag. Er zitten dus duidelijk meer dimensies aan dan alleen de economische. Internationale processen die eindigen op
wereldniveau kenden we al, maar het is nieuw dat
bepaalde processen nu ook op wereldniveau beginnen.
Fenomenen als internet en ‘global capital’ zijn daar voorbeelden van, waarbij staten naar een nieuwe stijl moeten zoeken als gaat om het inrichten van de economie en
de politiek. Mondialisering is nu dat deze drietrapsraket
op eigen kracht rondvliegt, omdat ontwikkelingen op
mondiaal niveau beginnen.
De Gaay Fortman: Het is ook een kwestie van een groeiende identiteit bij mensen als wereldburger. De transnationale onderneming, die we al kenden, blijkt eigenlijk
het instituut te zijn dat zich het makkelijkst verhoudt tot
mondialisering. Het zijn mondiale ondernemingen
geworden, die veel meer horizontaal georganiseerd zijn:
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de Indiase tak van Unilever is bijvoorbeeld niet meer
direct ondergeschikt aan het hoofdkantoor in
Rotterdam. Ook bij de NGO’s (Non-gouvernmental
Organisations) zoals het Rode Kruis en Novib zie je dat.
Het is opvallend dat, wanneer er in de Nederlandse
media wordt bericht over het thema, het nieuws altijd
van over de grens lijkt te komen. Eigenlijk lijkt het in
Nederland niet echt te leven. Is dit een vertekend beeld
of interesseert het Nederlanders echt niet?
De Gaay Fortman: Ik ben bij het Mondiaal Sociaal Forum
geweest in Porto Allegre (Brazilië) en daar bleek dat het
thema onder jongeren in ieder geval wel leeft. Er waren
zo’n 100.000 jongeren uit alle hoeken van de wereld die
zich daar echt als wereldburgers opstelden. De participatie vanuit de Nederlandse jongeren was inderdaad
beperkt; vooral vanuit Novib en ICCO waren er mensen.
Het gaat nog een beetje aan Nederland voorbij. Dat
heeft waarschijnlijk te maken met de manier waarop
deze beweging in de media wordt gepresenteerd. Sinds
de rellen in Seattle is ‘antiglobalisten’ een etiket waarmee de hele groep in een keer wordt weggezet.
Goudzwaard: En dat is niet terecht. Het zit niet allemaal
in de protestsfeer, maar er wordt ook aan alternatieven
gewerkt. Bij de Wereldbank bijvoorbeeld zijn ze onder de
indruk van wat er uit zulke bijeenkomsten en groepen
voortkomt. Aan de Nederlandse jongeren lijkt het echter
grotendeels voorbij te gaan.

ThemaInterview

vacuüm
Wat is het gevaar van mondialisering, dat zoveel
mensen daartegen te hoop lopen?
Beiden: economisme.
De Gaay Fortman: Een economist staat voor de verabsolutering van het economische principe: het doelmatig
gebruik van schaarse middelen om daarmee toch optimaal de behoeften te bevredigen. Maar de zwakkeren en
de natuur moeten wel beschermd worden. De nieuwe
manier waarop macht zich presenteert, is in een systeem
dat voortdurend gericht is op toename van de productiviteit. Als de productiviteit stijgt, moet natuurlijk ook de
productie stijgen, anders houd je niet evenveel mensen
aan het werk. Dat gaat dus samen. Als de materiële productie stijgt, begint dat met snellere uitputting van
schaarse hulpmiddelen en eindigt het met meer afval.
Dat geeft grote problemen met de natuurlijke omgeving.
Goudzwaard: Er moet sprake zijn van een simultane realisatie van normen, zoals ons beider leermeester T.P. van
der Kooy al aangaf. Er zijn normen van gerechtigheid,
van naastenliefde, van doelmatigheid etc. Pas als ze
gelijktijdig worden gerealiseerd vaart de samenleving
wel. Als de ene norm echter de andere gaat overheersen,
zoals dat nu op mondiale schaal het geval is, ontstaan er
verstoringen.

En neemt daardoor op mondiaal niveau de kloof
tussen arm en rijk toe?
De Gaay Fortman: Het blijkt dat, als je geen corrigerend
verdeelmechanisme hebt, zoals een staat die belasting
heft en een sociaal vangnet garandeert, en je vermeerdert de productiviteit, dat de verhoudingen dan sterk
veranderen. De kracht waarmee mensen kunnen opkomen voor hun eigen plek, wordt daardoor beïnvloed. Op
wereldniveau is er sprake van een enorm vacuüm, want
zo’n vangnet is er helemaal niet. Het overgrote deel van
de mensen leeft al niet eens in een staat waar dat zo
werkt. Dit betekent dat die wereldwijde stijging van
arbeidsproductiviteit zonder meer leidt tot een armoedeval in veel landen en een toename van de kloof tussen
rijk en arm. Toen de basis voor de groei nog nationaal
was, ging stijging van de productiviteit nog gepaard met
afname van de ongelijkheid. Ook in Europa werkte dat
zo, maar mondiaal neemt de sociaal-economische ongelijkheid sterk toe.

Maar open grenzen betekent toch ook meer kansen
voor Zuidelijke landen?
De Gaay Fortman: Dat is alleen zo, als je ervan uitgaat

dat mensen in Zuidelijke landen zelf beter worden van
de stijging van productiviteit in hun land. Maar dat
gebeurt alleen met een sterk verdeelmechanisme.
Daarbij komt dat het een selectieve mondialisering is.
Een voorbeeld: de katoenboeren in Afrika hebben te
maken met zwaar gesubsidieerde katoen vanuit het
Noorden, die de prijs drukt. Die open mondiale economie
is dus niet zo open als het lijkt.
Goudzwaard: Er zit een bepaalde hypocrisie aan de kant
van de rijke landen. Met hun stem in IMF en Wereldbank
zetten ze de arme landen op het exportscenario, maar
laten dit voor henzelf niet gelden. Ze stellen dus wel
eisen, maar beantwoorden zelf niet aan de eisen van het
exportscenario doordat ze hun eigen markten beschermen. En als de markten in de regio van de arme landen
geliberaliseerd worden, veroorzaakt dat daar door de
toenemende concurrentie een prijsval, waardoor de
zaken nog moeilijker worden. Als je dus zegt dat je voor
een vrije ontwikkeling bent van de vrije wereldmarkt,
dan moet je daar ook de consequenties voor jezelf van
dragen. En dat is nu nauwelijks het geval.

Maar als die dubbele maatstaven worden weggehaald?
Goudzwaard: Dan heb je nog steeds geen goed verdeelmechanisme, tenzij een deel van het wereldkapitaal ook
ter beschikking komt van de thuismarktontwikkeling
van de Zuidelijke landen. Het wereldkapitaal trekt nu
maar voor amper 10% naar de armste landen. Dat kapitaal voor een gezonde ontwikkeling van de thuismarkt
ontbreekt dus en dat is weer een andere eenzijdigheid
van de huidige mondialisering. Je kunt dus wel voorwaarden formuleren waaronder het goed zou kunnen
werken, maar dan hoort er ook een stukje bescherming
van de nationale economie bij en een voorzorg naar
milieu en mensen toe. Dan kan het stelsel van mondialisering, onder bepaalde voorwaarden met verdeling
achteraf, goed werken.
Alleen al deze opsomming van voorwaarden maakt duidelijk dat er heus wel protest gehoord mag worden
tegen de huidige ontwikkelingen.
De Gaay Fortman: Waar nog bij komt dat de netto geldstromen van Zuid naar Noord lopen. Ik denk dat ook de
meeste stemmers op de ChristenUnie nog denken dat
wij netto bezig zijn goed te doen voor die ‘arme sloebers’, dat wij uit barmhartigheidgevoel iets voor hen
over hebben. In werkelijkheid staat het in geen verhouding tot de betalingen van rente, de overmaking van
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winsten e.d. die allemaal leiden tot geldstromen van
Zuid naar Noord.
Het grote vacuüm ligt natuurlijk deels in het ontbreken
van een publiek-politieke rechtsgemeenschap op mondiaal niveau. Ook de VN vervullen die functie niet; die
zijn beperkt tot drie grote internationale projecten:
internationale veiligheid, economische ontwikkeling en
mensenrechten.

U pleit voor een publieke rechtsgemeenschap op
mondiaal niveau?
De Gaay Fortman: Natuurlijk, maar dat gebeurt de eerste decennia nog niet. Dan moet je zoeken naar alternatieve vormen van bescherming. Die zullen zich moeten
richten op kritische weerstand tegen de eenzijdige ontwikkeling van productiviteitsstijging, waarvan voorzienbaar is dat deze rechtstreeks leidt tot milieuproblemen
en uitsluiting van mensen.
Goudzwaard: Als die mondiale rechtsgemeenschap ter
sprake komt, wordt soms gedacht aan een wereldstaat.
In de lijn van Jan Tinbergen wil ik eerder spreken van
bepaalde publiekrechtelijke functies die op mondiaal
niveau worden uitgeoefend. Er moet een element van
autoriteit zijn naar de nationale staten toe, maar alleen
op specifieke gebieden zoals milieu. Het is geen alomvattend gezag, maar het zijn vormen van dienstverlening
aan de interstatelijke gemeenschap. Daarbij zij nog
opgemerkt, dat als er niets gebeurt de wereldgemeenschap over 10 jaar op puur economistische wijze aan
elkaar gesmeed zal zijn met een hegemonie van de VS. Je
krijgt dan een wonderlijk samenvallen van economische
en politieke belangen. Dan moet je toch na gaan denken
over alternatieven?!

Welke alternatieven zijn er dan concreet te
benoemen die ervoor kunnen zorgen dat de
economistische trend bijgestuurd wordt?
Goudzwaard: Hiervoor blijft de ‘effectuering van rechten’
een belangrijke invalshoek. Ik denk zelf dat er een
oproep naar de rijke landen nodig is, dat je met de huidige materialistische welvaartsopbouw op termijn zelf ook
stukloopt.
De Gaay Fortman: De verbetering van het welzijn van
mensen komt natuurlijk wel ten dele door de stijging
van productiviteit, maar ook door het ontstaan van een
emancipatiekader. Mensen werden zich bewust van hun
rechten, gingen zich organiseren. Dat proces van protest,
organisatie en collectieve afdwinging van rechten leidt
tot emancipatie en geeft een stem aan mensen die zich
kunnen beschouwen als slachtoffer van het proces van
mondialisering. De ‘rechtenbenadering’ heeft als meerwaarde dat die uitgaat van mensen zelf. Er is wat dat
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betreft een sterke mondiale bewustwording gaande, die
zich ook op lokaal en nationaal niveau manifesteert. Er is
overal een groot verzet tegen machtsmisbruik, ongelijkheid en corruptie opgekomen.

Er wordt wel eens gezegd dat door het proces van
mondialisering de nationale staat een beetje ‘verdampt’, doordat mondiale en regionale instituties
steeds maar bepalend worden. Jullie zien de nationale staat echter wel als een zeer belangrijk instrument waardoor rechten van mensen een centrale
plaats kunnen krijgen?
Goudzwaard: Je moet er eigenlijk in de gebiedende wijs
over spreken. Er is weliswaar een erosie van onderaf
gaande van de nationale staat. Staten zijn voor hun ontwikkeling nu eenmaal afhankelijk van kapitaal dat
binnen hun grenzen blijft. Naarmate kapitaal makkelijker de grens overgaat om elders een hoger rendement te
genereren, gaan staten hun belastingsystemen hervormen zodat het aantrekkelijker is voor kapitaal om
binnen de grenzen te blijven, terwijl aan de andere kant
arbeid steeds meer belast wordt. Johan Witteveen, ouddirecteur van het IMF, heeft daar onlangs nog voor
gewaarschuwd. In het kader van de Europese Unie heet
dit tegenwoordig ‘beleidsconcurrentie’. Het zijn tekenen
van een op kapitaal georiënteerde wereldsamenleving
en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Wat is de rol van de EU daarin?
Goudzwaard: Het probleem zit eigenlijk al in de basisformules van de Europese Unie. Het gaat terug tot het
Verdrag van Rome, waarbij aan de economische ontwikkeling de leiding is gegeven en waarbij de politieke wel
zou volgen.
De Gaay Fortman: Het is in de grond een economistische
gemeenschap gebleven. Artikel 2 van het EEG-verdrag
formuleert ‘expansie’ ook als dé doelstelling.
Goudzwaard: Je ziet nu, dat het een soort verlamming
heeft opgeleverd, ook van de nationale beleidsinstrumenten. Die moeten in hun eigenheid bijvoorbeeld het
milieu beschermen of sociale netwerken steunen, maar
moeten tegelijk ook dienstbaar zijn aan het gelijktrekken van concurrentievoorwaarden in de gemeenschappelijke markt en het monetaire cluster dat erbij is gekomen. Er moet dan ook een fundamentele koerswijziging
in de Europese constellatie plaatsvinden. Deze is nu te
zeer gericht op het expansiemodel. En dat gaat verder
dan de gelijkstelling van economische en andere doelstellingen. Je zult toe moeten naar een raamwerk van
ecologische en sociale voorzorg, waarbinnen dan de economische ontwikkeling van de Unie een toekomst kan
hebben.

ThemaInterview

Zou u dus de stelling willen poneren dat de EU de
Europese staten verder wegbrengt van een verantwoordelijke economische en sociale ontwikkeling?
Goudzwaard: Ik durf de stelling wel aan dat het nu een
keurslijf is voor een gezond ecologische en sociaal beleid
van de lidstaten.

denk eerlijk gezegd toch meer aan het oude Europa als
bakermat van vernieuwing. Als het dan maar in samenhang met Azië en Afrika gebeurt, want op eigen houtje
kan het eenvoudigweg niet meer.

De Gaay Fortman: Europa wordt politiek bestuurd door
staten die eigenlijk verlamd zijn, omdat ze in hun gezamenlijk bestuur geen effectief besluitvormingsmodel
hebben.

In dit perspectief treden vooral staten op de voorgrond als actoren die verandering moeten en kunnen teweegbrengen. Er is natuurlijk ook nog de verantwoordelijkheid van het individu en van maatschappelijke organisaties. Hoe zit het met die
noties?

Hoe kijkt u vanuit dat perspectief aan tegen de uitbreiding van de Unie? De toetredingslanden hebben
juist het economische aspect voor ogen en willen
juist daarbij aansluiting vinden. Zij zullen heus niet
meteen gaan pleiten voor aanpassing van de
Europese doelstellingen, tenzij hun markten de concurrentiedruk niet aan blijken te kunnen.

De Gaay Fortman: Het moge duidelijk zijn dat er geen
sterke staat kan zijn zonder een sterk maatschappelijk
middenveld en geen sterke democratie zonder sterke
burgers. Zij moeten zich goed bewust zijn van hun rechten en bereid zijn om ervoor op te komen. Mensen die
zich geen knollen voor citroenen laten verkopen. Wil de
staat goed functioneren, dan is er tussen staat en burger
een krachtig middenveld nodig.

Goudzwaard: Als je met mensen uit het Brusselse apparaat praat, dan hoor je inderdaad ook die zorg. Het kan
best in een aantal jaren helemaal mislopen, de combinatie van toetreding en ons economistische model. Daarbij
komt de zorg voor migratiestromen en de daardoor
bedreigde sociale stabiliteit. Dit model houdt het op termijn gewoon niet.
De Gaay Fortman: De economische integratie heeft wat
politieke stabiliteit betreft natuurlijk ook wel heel grote
verdiensten. Door de verwevenheid van economieën zal
er niet snel meer oorlog komen. Dat is het grote pluspunt van de Europese integratie.

Als u nu de discussies over mondialisering en de
negatieve gevolgen ervan in de verschillende werelddelen taxeert, is het dan waarschijnlijk dat in
Europa de aanzet gegeven zal worden tot verandering en bezinning? Of, paradoxaal genoeg, juist in
de Verenigde Staten?
Goudzwaard: Laat ik voorop stellen dat de Amerikaanse
economie de meest onaangepaste is in de wereld. Het is
ook de grootste schuldenaar met een blijvend tekort op
de betalingsbalans. Hoewel ze enorme kapitaalstromen
aantrekt, is het een kruik die slechts te water gaat tot ze
barst. Ik vermoed zelfs, dat het Irak-conflict hierop zal
gaan ingrijpen. Als er een blijvende oorlogsinspanning
vereist is, kan het vertrouwen in de dollar wel eens wegebben en de grond voor expansie wegnemen.
Daarmee is niet gezegd dat de impulsen voor vernieuwing meteen vanuit de VS zullen komen. Er bestaan weliswaar initiatieven in de VS en vooral in Canada, maar ik

1

Goudzwaard: Er ontstaan nu dan ook echte netwerken
van mensen en bewegingen die op elkaar zijn afgestemd. In die zin zijn ze zelf ook een voortbrengsel van
‘mondialisering’. Je kunt wel voorwaarden stellen aan
economische ontwikkeling, maar je zult in je eigen
samenleving ook krachten moeten mobiliseren om dat
waar te maken. Dat is de harde kant van de zaak. Als je
naar meer ruimte in de wereldeconomie voor arme landen wilt, zul je hier bereid moeten zijn om stappen terug
te doen. Of op z’n minst je stappenpatroon hier aanpassen aan wat elders nodig is. Als je die twee niet wilt combineren, dan neemt ook een vorm van ontreddering toe.

Nu is de christenheid eigenlijk ook een mondiale
beweging, met een gezamenlijk doel en een gezamenlijke drijfveer. Wat zou u als agenda voor de
mondiale christenheid willen neerleggen?
De Gaay Fortman: Het christendom heeft vanaf het
begin scheidsmuren geslecht tussen ‘wij’ en ‘die anderen’. Van nature keert het zich tegen het ‘wij-zij denken’.
Het is echter wel zo dat het christendom zo geïnstitutionaliseerd is dat dit hieraan in de weg kan staan. Maar,
we hebben een boek dat ons inspiratie geeft, en een
lange geschiedenis.
Goudzwaard: We moeten ons blijven oriënteren op de
weg, en minder op het doel. Het gaat erom dat we
beginselen als trouw en gerechtigheid maatschappelijke
betekenis kunnen meegeven, waardoor het aantrekkelijk
wordt voor anderen om mee te gaan.

Beiden hebben ook een aantal publicaties op hun naam op het gebied van mondialisering. De Gaay Fortman schreef o.a. samen met
dr. B. Klein Goldewijk God and the Goods, Global Economy in a Civilizational Perspective. Goudzwaard hield in 1993 de jaarlijkse Kuyperlezing
onder de titel Globalization and the Kingdom of God.
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Voedsel is een recht
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de strijd tegen honger
Door Eelco Fortuijn, voorzitter FairFood 1

Dagelijks sterven 25.000 mensen aan ondervoeding. En dat terwijl er voldoende voedsel is op aarde. In de
meeste hongerlanden is voldoende vruchtbare landbouwgrond aanwezig. De producten zijn echter steeds
vaker bestemd voor de export. Overbevolking is dus niet aan de orde, en slechts 10% van honger komt door
rampen en conflicten. Onder druk van instanties als het IMF en de Wereldbank - met medeweten van
Westerse overheden en ten behoeve van Westerse bedrijven - worden arme landen gedwongen producten
voor de export te verbouwen als koffie, soja en tabak, terwijl de eigen bevolking niet genoeg te eten heeft.
Toen Ethiopië in 1984 werd geteisterd door een verwoestende hongersnood, exporteerde het meer dan het
aan hulp ontving. Groot-Brittannië alleen al importeerde
in dat jaar voor meer dan 2,7 miljoen euro aan geperste
zaden uit Ethiopië. In Brazilië lijden thans 16 miljoen
mensen honger doordat het onder druk van het IMF en
de Wereldbank zijn landbouwgrond de laatste jaren
steeds meer gebruikt voor exportsoja, in plaats van voedselgewassen. De exportsoja gaat vooral naar Nederland,
terwijl de ondervoeding eerder toe- dan afneemt.
De aloude trend wordt met mondialisering versterkt:
westerse landen halen natuurlijke rijkdommen weg uit
arme landen. Wellicht niet met slechte bedoelingen en
volgens eigen zeggen zelfs als vorm van hongerbestrijding. Het idee is dat de export van gewassen de bevol-
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king van een land geld oplevert. De koopkracht zou zo toe
moeten nemen, zodat mensen genoeg eten kunnen
kopen. Maar:
- veel van dat voedsel is inmiddels via export naar het
buitenland verdwenen;
- westerse bedrijven betalen veel te weinig voor de
exportproducten;
- dit geld komt sowieso niet bij de arme bevolking
terecht;
- voor hongerlanden is het praktisch onmogelijk om een
sterke economie op te bouwen met hun exportproducten zolang Westerse landen zich niet aan de regels van
de vrije markt houden, onder andere door torenhoge
importheffingen op niet-gewenste, namelijk bewerkte
producten.

ThemaStudie

En zo kan het dat 10 procent van de wereldbevolking 80
procent van de natuurlijke grondstoffen consumeert. Een
echte aanpak van de honger in de wereld ligt dan ook in
een ander beleid. Daarvoor moet het besef doordringen
dat voedsel allereerst een recht is en pas daarna handel.
In de praktijk betekent dit dat Westerse landen af moeten
blijven van landbouwgrond die nodig is om de lokale
bevolking te voeden. Pas als een land in haar basisvoorziening kan voorzien, kan het voedsel dat over is verhandeld worden aan de hoogste bieder. Bovendien moeten
Westerse bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in
gebieden waar zij hun grondstoffen vandaan halen: door
hun werknemers en leveranciers in hongerlanden goed te
betalen en door voldoende belasting af te dragen aan het
hongerland. Westerse overheden moeten eindelijk eens
de vrije handelsregels eerlijk toepassen. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen is noodzakelijk.

MVO
Het domein van MVO (maatschappelijk verantwoord
ondernemen) omvat alle relaties die een bedrijf heeft met
haar belanghebbenden, de stakeholders (eigenaar, werknemers, consumenten, overheid, bonden, ngo’s, etc.).
MVO behoort overeenkomstig het SER- advies “De Winst
van Waarden” tot de kernactiviteiten van een onderneming en zou integraal deel uit moeten maken van de
bedrijfsvoering. Het is volgens de SER gericht op drie
dimensies van ‘waardeschepping’: Profit, People and
Planet. MVO gaat dus niet over maatschappelijke betrokkenheid (bijvoorbeeld via buurtprojecten) en liefdadigheid.

PROFIT: herverdeling
Duurzaamheid hangt in dit verband met name af van
herverdeling. Zonder herverdeling leidt vrije markt tot
concentratie van eigendom. Liberalisering draagt bij aan
duurzaamheid en verkleining van het gat tussen arm en
rijk indien wordt voldaan aan de handelsregels van de
vrije markt:
1 Gelijke toegang tot markten (afnemers en leveranciers);
2 Gelijke toegang tot product- en productiekennis;
3 Gelijke toegang tot marktinformatie;
4 Gelijke toegang tot productiefactoren: grond (middels
landrechten), arbeid, kapitaal;
5 Het stimuleren van concurrentie door kartelvorming
en monopolisering tegen te gaan;
6 Toegang tot wettelijke bescherming (bijv. mogelijkheid
om oneerlijke contracten aan te vechten);
7 Doorberekenen (internaliseren) van alle maatschappelijke en duurzaamheidkosten in de productprijzen;
8 Correctie op ruilvoetnadelen. Bij handel tussen twee
actoren waarbij de ene vooral primaire sector producten levert en de ander vooral bewerkte producten of
diensten levert, heeft de eerste een ruilvoet nadeel,
waardoor het gat in rijkdom tussen beiden groeit;
9 Via belastingen (omzet, winst) en herverdeling van die
belasting onder alle direct en indirect betrokken stake-

holders over de hele keten;
10 Compensatie van kosten die moeten worden gemaakt
als gevolg van aanpassingen van overheidsbeleid.

PLANET: internalisering van milieukosten
Duurzaamheid hangt in dit verband af van de mate van
internaliseren van milieukosten. Dit kan het beste worden uitgelegd aan de hand van de landbouw en honger.
Er is sprake van twee soorten kosten: schade kosten en
schaarste kosten. In het eerste geval gaat het om gronden
die steeds vaker onduurzaam gebruik worden (soms als
gevolg van dalende prijzen van oogst wereldwijd, soms
als gevolg van opportunistisch gedrag van multinationals). Dit resulteert in gebrek aan toegang tot vruchtbare
grond voor toekomstige generaties. Bij schaarste kosten
gaat het vaak om de zogenaamde common goods. De
natuur en haar vruchtbaarheid in een land is een common good, vergelijkbaar met het aanwezige drinkwater,
schone lucht, etc. In een hongerland is vruchtbare grond
(en in tijden van droogte haar oogst) een schaars goed.
Iedere inwoner van een land heeft een gelijke aanspraak
op common goods. Duurzaamheid hangt in dit verband
af van de mate van internaliseren van sociale kosten van
basisbehoeften. Een overheid dient te (laten) organiseren
dat de common goods duurzaam en efficiënt worden
aangewend ten behoeve de totale bevolking (utiliteitsdenken).

PEOPLE: internalisering van gederfde inkomsten
Voor basisbehoeften geldt: de overheid heeft als taak om
iedere burger duurzame, betaalbare toegang tot die
basisbehoefte te (laten) verschaffen. Dit is één van de
belangrijkste redenen waarom er überhaupt een overheid bestaat. Onvermijdelijk wordt er dan een deel van
de basisbehoeften / basisvoorziening onttrokken aan de
markt, met name ten behoeve van de armsten en kwetsbare groepen (betaalbaar voedsel voor de armen). Het
surplus kan vervolgens worden verkocht aan de hoogste
bieder (vaak export).
De rol van internationale organisaties is cruciaal. De WTO
(de Wereldhandelsorganisatie) zou de mondialisering van
de spelregels voor vrije markt kunnen veiligstellen. Maar
in de praktijk gebeurt dit niet, integendeel. Het WTO staat
zelf toe dat het Westen haar markten afschermt voor
bewerkte producten uit arme landen (in strijd met handelsregel 1), dat patenten van inheemse zaden in handen
komt van Westerse bedrijven (handelsregel 2) en bijvoorbeeld, dat boeren geen toegang hebben tot juridische
bescherming indien ze vast zitten in ‘wurgcontracten’
(handelsregel 6). Ook de Wereldbank en IMF hebben een
aantal maatregelen die in strijd zijn met de regels van de
vrije markt. Zo worden kredieten verleend aan boeren die
producten gaan verbouwen waar mondiale overproductie
voor dreigt of reeds bestaat (handelsregel 3) en worden
landrechten geschonden (handelsregel 4).

9
april 2003 - DenkWijzer

Rh
T
u eb m
r i ae Sk tsundaiaem
Verantwoordelijkheidsvacuüm
Het gevaar is groot dat zowel overheid, consument als
bedrijfsleven naar elkaar kijken als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. Mondialisering van de handel
impliceert mondialisering van het publieke domein.
Echter, de overheid neemt deze handschoen niet op. Dit
kan leiden tot een verantwoordelijkheidsvacuüm. Een
bedrijf heeft in essentie een private doelstelling, terwijl
de overheid de belangen van alle stakeholders moet
afwegen en spelregels bepaalt, zodat de ene stakeholder
niet ten koste van de ander opereert. MVO zou niet nodig
zijn als overheden hun rol als hoeder van het publieke
domein consequent zouden vervullen en grenzen zouden
stellen aan het opereren van bedrijven. In het MVO-debat
zien we echter dat de overheid zich terugtrekt; bedrijven
mogen op basis van vrijwilligheid hun verantwoordelijkheid oppakken.
Overheid, bedrijven en consumenten geven elk aan, dat
ze maar beperkt de verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Elk trekken ze zich terug uit het gezamenlijke verantwoordelijkheidsveld, waardoor dit groter wordt.
Rechten van stakeholders dienen te worden beschermd,
met name als hun mogelijkheid op een gezond en actief
leven wordt bedreigd, in een systeem van trias politica of
een afgeleide daarvan: wetgevende macht (verantwoordelijkheden toekennen), controlerende macht (onafhankelijke verificatie) en uitvoerende macht (mogelijkheden tot
sanctionering). Het grootste probleem is dat geen enkele
actor gezaghebbend verantwoordelijkheden toekent.
Daarnaast is er ook geen onafhankelijke verificatie en
geen mogelijkheid tot sanctionering in het vacuüm. De
trias politica in het publieke domein is in principe een
zaak van de overheid, bij goed functionerende overheid is
geen MVO nodig en zijn er geen andere actoren nodig om
dit 'af te dwingen' (media, ngo's, bonden, etc.), maar de
overheid faalt vaak. Dan dient een bedrijf een alternatief
voor de overheid te vinden.
Per MVO-object/-objectencluster dient een bedrijf aan te
geven welke actor welke rol in die trias politica zou moeten vervullen. Mocht die actor haar rol niet goed vervullen, dan dient het bedrijf aan te geven welke andere actor
die taak op zich zou moeten nemen. Indien er geen actor
te vinden is die deze rol goed vervult, dan moet een
bedrijf zich terug te trekken uit het land. Bedrijven dienen de aangegeven actoren in staat te stellen en te steunen om hun rol te vervullen. Om dergelijke processen
goed te kunnen controleren, is een verificatie nodig van
een onafhankelijke organisatie.
Het uiteindelijke doel van maatschappelijk verantwoord
ondernemen is dat er daadwerkelijke verbetering komt in
de situatie van huidige en toekomstige stakeholders.
Daarom is het van belang dat bij de uitvoering van het
MVO-beleid, als onderdeel van de monitoring en verificatie, kanalen ter beschikking worden gesteld voor klachten
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van werknemers en andere belanghebbenden over schending van hun rechten. Het leveren van informatie over
het maatschappelijk functioneren van de onderneming
mag niet leiden tot disciplinaire maatregelen, ontslag of
discriminatie. Daarnaast behoort een onderneming redelijke compensatie te bieden voor het schenden van het
MVO-beleid. In het geval van schending behoren de fouten gecorrigeerd te worden en moeten er plannen voor
verbetering worden opgesteld en uitgevoerd.

Bepalingen voor MVO in internationale verdragen
Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door zich te
houden aan internationaal overeengekomen normen en
verdragen. Internationaal zijn er al een groot aantal
breed onderschreven verdragen, richtlijnen en instrumenten die direct of indirect tot maatschappelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen leiden. Deze verantwoordelijkheid wordt uiteengezet
in de preambule van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM)2. Zo hebben ondernemingen een verantwoordelijkheid ten aanzien van het naleven, respecteren en bevorderen van de rechten van de
mens, waaronder het recht op voedsel (art. 25 van de universele verklaring van de rechten van de mens). Bedrijven
hebben de verantwoordelijkheid internationaal erkende
mensenrechten na te leven en te bevorderen binnen het
domein van hun activiteiten en invloed. Concreet betekent dit het volgende.
- Ondernemingen zullen iedere mogelijke invloed ter
bevordering van de rechten van de mens aanwenden in
alle landen waar de onderneming werkzaam is.
- Ondernemingen dienen zich op de hoogte stellen van
de impact die alle vormen van bedrijfsactiviteiten hebben op de rechten van de mens in een bepaald land
alvorens zich te vestigen.
- Ondernemingen dienen een expliciete verwijzing naar
de UVRM of andere internationale mensenrechtenverdragen in te sluiten in een gedragscode waarin de naleving van mensenrechten gewaarborgd is.

MVO en honger in de praktijk
Honger kan worden gedefinieerd als gebrek aan toegang
tot koopkracht of toegang tot natuurlijke hulpbronnen.
Gezien vanuit het perspectief van een bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen en/of financiële waarde exporteert uit
een hongerland, zijn de meeste hongerigen te typeren als
stakeholder; ze zijn indirecte stakeholder die samen met
het bedrijf concurreren om schaarse natuurlijke hulpbronnen van een land (planet) en/of concurreren om de
schaarse toegang tot (herverdeling van) financiële middelen in een land (profit).
Bij voedsel hoort de overheid te zorgen voor betaalbaar
voedsel voor de armen. Slechts het surplus kan worden
bestemd voor de export. In Nederland loopt het recht op
voedsel via de inkomenskant, bijvoorbeeld via uitkerin-

ThemaStudie
gen. In een hongerland is grond een goedkopere productiefactor dan geld, en is het dus zaak om land te bestemmen voor voedsel voor de armen. Met de omschakeling
van voedselgewassen naar exportgewassen lijkt hier
geen rekening te worden gehouden; het gaat ten koste
van betaalbaar voedsel voor de armen. Zo kan het gebeuren dat in hongerlanden voedsel wordt geëxporteerd tijdens een hongersnood.

Bedrijven exporteren voedingsstoffen uit
hongerlanden
Kijken we naar de export van voedingsstoffen uit hongerlanden, dan zien we diverse problemen. Hongerlanden
exporteren steeds meer onbewerkte oogst, hierin aangespoord door het IMF en Wereldbank; dit tegen steeds
lagere prijzen, vaak zelfs minder dan de kostprijs. Dit
betekent in de praktijk dat er steeds vaker gronden, die
eerst bestemd waren voor voedsel voor de armen, worden
gebruikt voor landbouw voor export, waardoor steeds
minder voedsel voor de armen overblijft. Dit wordt zelden
gecompenseerd met importen van betaalbaar voedsel
voor de armen. Mocht deze export al iets opleveren, dan
resulteert het niet in minder honger. Dat komt omdat
eventuele winsten terecht komen bij grote boeren en
multinationals (die de winst vaak weer exporteren). Het
komt niet terecht bij de armen.
De voedingsstoffenbehoefte in Azië en Afrika neemt de
komende jaren harder toe dan de productiemogelijkheden. Er is dus behoefte aan een netto voedingsstoffenstroom van Noord naar Zuid. Maar op dit moment is de
trend andersom: Nederland en Europa zijn netto voedingsstoffen importeurs, liberalisering van de primaire
sector lijkt dit nog te versterken.
Er zijn geen voorbeelden van landen die hun primaire
sector hebben geliberaliseerd waardoor ze uit de armoede spiraal zijn geklommen. Er zijn wel voorbeelden van
landen die uit de armoede spiraal zijn ontsnapt door niet
de primaire maar wel de secundaire sector te liberaliseren: de Aziatische tijgers.

Oneerlijke prijzen
Er worden momenteel geen eerlijke prijzen betaald aan
de producenten. De wereldmarktprijzen voor bijna alle
onbewerkte oogst zijn erg laag en dalend. Met name
omdat het aanbod groter is dan vraag. Hoe komt dat? Er
zijn verschillende oorzaken:
- Boeren hebben gebrekkige toegang tot marktinformatie (handelsregel 3 wordt niet toegepast) zodat ze
investeren in een product wat niet rendeert;
- Boeren in hongerlanden stappen, ook bij dalende prijzen, niet snel over op andere producten als er te weinig

vraag is. Zelfs niet als ze onder de kostprijs leveren vanwege ongelijke toegang tot productiefactoren zoals
investeringskapitaal (handelsregel 4), bijvoorbeeld door
hoge switching-costs;
- Boeren hebben een te lage onderhandelingsmacht vanwege o.a. concentratie in macht (handelsregel 5) bij
andere schakels in de keten (zadenleveranciers, handel,
verwerkende industrie, etc.), zodat de boer belandt in
oneerlijke contracten, met als gevolg dat het risico van
prijsdalingen volledig op hen rust en niet gelijk gedragen wordt in de keten;
- Kleine boeren in hongerlanden hebben nauwelijks
rechtsbescherming (handelsregel 6) tegen ‘fouten’ in
kadasters, ontbrekende of gebrekkige landrechten,
oneerlijke contracten of oneerlijk handelsbeleid en zijn
hierdoor structureel in het nadeel t.o.v. de andere schakels in de keten.
Al deze factoren leiden tot (het in stand houden van) te
lage wereldmarktprijzen.
Tot slot zijn er nog twee handelsregels die nu met voeten
getreden worden. Er is geen correctie op ruilvoet-nadeel.
Als hongerlanden mondialiseren, exporteren ze vooral
primaire sector producten waardoor ze een ruilvoet
nadeel hebben t.o.v. landen waarmee ze handel drijven
(die vooral bewerkte producten of diensten leveren),
waardoor het gat in rijkdom tussen beiden groeit (handelsregel 8).
Ook handelsregel 9 wordt in de praktijk niet gehandhaafd. Er wordt zelden voldoende belasting geheven over
toegevoegde waarde van producten. En als dit al gebeurt,
wordt deze zelden voldoende herverdeeld over de direct
en indirect betrokken stakeholders in de keten (een ‘fair’
deel terug naar de hongerlanden dus). Bedrijven betalen
bijvoorbeeld bijna nooit voldoende exportbelasting aan
overheden van hongerlanden.

Conclusie
Omdat overheden de handelsregels niet toepassen bij
export van onbewerkte oogst uit hongerlanden en omdat
bedrijven dit ook niet corrigeren, leidt dit tot export van
voedingsstoffen en financiële waarde uit die hongerlanden, waardoor hongerigen minder toegang hebben tot
die voedingsstoffen en kapitaal. Dit terwijl juist die beide
middelen cruciaal zijn voor het structureel bestrijden van
honger. Deze elementen dienen te worden ingebracht in
de MVO-agenda voor ‘food (related) bedrijven’ zodat ze
zich, conform UN verdragen, optimaal inspannen in de
strijd tegen één van de meest geschonden mensenrechten, het recht op voedsel.

De volledige versie van dit artikel (incl. schema's) is te vinden op www.wi.christenunie.nl, in de nieuws-rubriek).
1
2

FairFood zet zich in om de structurele honger in de wereld te bestrijden. FairFood wil dit doen door in de
Westerse landen het mondiale voedselvraagstuk onder de aandacht te brengen en oplossingen aan te dragen.
Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71, 1948
(www.unhcr.ch/udhr/index.htm).
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Hoe zeg ik het de mensen thuis?
Twee weggegireerde Nederlanders over armoede, lage lonen en landadoptie
Het is makkelijk filosoferen over armoede en onrecht vanuit de luie lederen fauteuil met het sjuutje en het
kaasplankje onder handbereik. Maar als je in Pokhara Nepal woont of in het Egyptische Cairo, vervalt de
vrijblijvendheid. Een persoonlijk getinte briefwisseling tussen Gert-Jan Segers en Marius Doornenbal, een
pleidooi voor emotie, studie en actie.

Pokhara, 25 februari 2003

Beste Gert-Jan,
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb grote
moeite om in mijn berichten naar huis te zeggen hoe ik
me voel bij sommige dingen. Laat ik even de bocht
afsnijden: Nepal is arm, en ik vind dat het Westen daarin een verantwoordelijkheid ontloopt. In het Westen willen we consumeren. Om te consumeren op ons niveau
heb je gewoon arme mensen nodig. Heb je wel enig
idee, hoeveel moeite het kost om een pak koffie te
maken en hoeveel land? In Surkhet hadden wij een
mooie tuin met zo’n 15 koffieplanten. Het duurt vier jaar
voor die dingen bonen geven. Dan moet je ze plukken.
Het is een leuke hobby. Het geeft je een echt koloniaal
gevoel en daar genieten we van. Dan stampen, anders
gaan die ellendige schillen er nooit af. Schillen eraf, drogen, nog een keer stampen (maar voorzichtigjes, voorzichtigjes) en dan roosteren, malen, zetten en drinken.
En hoeveel komt er van vijftien planten: ik kan er net
twee weken koffie van drinken. Laten we wel wezen: als
we al die arbeid op tien euro per uur zouden zetten, dan
kost een pak koffie zo 10 euro. Kleding, elektronica, alles
… als we ons huidige welvaartsniveau willen handhaven, dan hebben we arme mensen nodig, die met een of
twee euro per uur genoegen nemen.
Nepal is arm, en veel landen zijn arm, omdat de arbeiders hier, om een duistere reden, niet hetzelfde krijgen
voor hun arbeid als wij. Dat is de inkomenskant.
Nog zo iets: hier in Nepal proberen de boeren nu coöperatietjes op te zetten voor melkverkoop en dat soort dingen. Zoals je weet waren de coöperaties in Nederland
erg belangrijk in de ontwikkeling van het platteland,
dus een goed idee. Allemaal lokaal initiatief, dus laat ik
nou niet horen dat “het hun eigen schuld is dat ze zo
arm zijn.”. Daar word ik helemaal niet goed van. Ze werken er hard voor. Dat terzijde.
Het probleem met die coöperaties is het transport, want
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Nepal heeft niet zo’n goede infrastructuur. Vroeger had
iedereen een koe, maar nu heb je meer verschil tussen
stad en platteland (er komen meer mensen), dus moet
die melk vervoerd worden. Op zich heel romantisch. Als
je de locale bus neemt van zeven uur, dan heb je kans
dat je over een rij klotsende melkbussen in het gangpad
naar je zitplaats moet klimmen. Tegen de tijd dat de
melk in Kathmandu gepasteuriseerd is, kost het bijkans
hetzelfde per liter als opgeloste poedermelk uit zo’n
mooi blik met “Made in Holland” er op. En wat is praktischer voor de consument? En nog wat: voor het maken
van Nederlandse melk worden grondstoffen geïmporteerd vanuit de hele wereld: kunstmest en diervoeder.
Daarvoor wordt in de ‘goedkope’ landen landbouwareaal
in beslag genomen dat anders voor locale voedselproductie zou kunnen worden gebruikt.
En, weet jij wat de importheffing is op rundvlees - ik
bedoel, hoeveel heffing je moet betalen als je vlees van
buiten de Europese Unie naar binnen de EU importeert?
Kijk, het is mijn eerste veronderstelling dat armoede
onrecht is. Als mensen werkelijk creperen, als er gebieden zijn zoals in Nepal waar de kindersterfte onder de
vijf jaar 50% is, dan moet je niet zeuren over “zelfstandige ontwikkeling” en “moet je in de context zien” en “daar
zijn wij natuurlijk niet direct verantwoordelijk voor” en
dergelijke flauwekul. Ik vind dat groot onrecht en ik loop
daar dagelijks mee rond. Soms vloek ik op de mensen
“thuis,” dat zij mij hier naar toe gegireerd hebben en dat
ik hier dag in dag uit tegen zwerende lichamen aan mag
kijken en me daar schuldig over mag voelen. En dat terwijl zij hun telebankierschermpje sluiten met het idee
iets goeds gedaan te hebben. Ken je dat gevoel?!
Waar ik me het hoofd over breek, is de vraag: hoe zeg ik
het de mensen thuis? Ik zou niet graag mijn boerende
familie zeggen: sorry jongens, maar jullie leven over de
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rug van mensen hier. Dat beleven ze helemaal niet zo dat zit gewoon in het systeem, en bovendien: ze hebben
er hard voor gewerkt. Maar laten we het niet over de
boeren hebben, want die zijn al veel te vaak zondebok.
Het is feitelijk wel in de laatste plaats hun schuld, want:
hoe gaan we het de modale burgerman vertellen, dat hij
in plaats van 20 procent van zijn inkomen gewoon 60

procent van zijn inkomen aan eten zou moeten uitgeven: want zoveel kost het. Hier geeft men gemiddeld 90
procent van het inkomen aan eten uit, dus voor de bios
blijft niet zo veel over.
Voor ik nou alle ons toebedeelde 2500 woorden in een
keer op maak met mijn frustraties, laat ik het hier even
bij.
Marius

Cairo, 1 maart 2003

Beste Marius,
Die 2500 woorden zijn inderdaad bar weinig, zeker als
ons wordt gevraagd de hele wereld op de schop te
nemen. Maar misschien komt de redactie wel op het
aardige idee om ons iedere keer te laten schrijven over
de zorgen in de wereld. Daar zou de wereld flink van
opknappen, denk je niet?
Ik heb natuurlijk wat aan te merken op de bochten die je
soms kort neemt, maar wat ik mooi vind aan jouw schrijven, is het feit dat je drie zaken combineert: emotie (met
dagelijkse ‘live’-beelden van de ellende in de wereld),
doordenking van het structurele probleem van armoede
en de bereidheid om je naar Nepal te laten gireren.
Hoe het ook zij, als het gaat om betrokkenheid op de
wereld is volgens mij de combinatie van ‘invoelen, denken en doen’ zeldzaam. Ga maar na.
1. Ofwel de persoonlijke emotie ontbreekt.
In januari schreef ik in CV/Koers over christelijke politieke betrokkenheid en noemde het ‘verkleinen van de kloof
tussen rijk en arm’ als een van de speerpunten daarvoor.
Toen was er een meneer die me een meeltje stuurde met
de mededeling dat hij dat wel een erg afgezaagd onderwerp vond. Oef. Er zijn in mijn reply geen lelijke woorden
gevallen, maar dat kostte zelfbeheersing. Leest u dan
geen krant? Kijkt u wel eens naar het journaal? Wist u
dat er hier mensen in mijn huisvuil zitten te graaien
omdat ze honger hebben? Kunt u zich voorstellen dat die
mensen dat liever ook anders hadden gehad? Iedereen
die een keer buiten Europa is geweest, weet toch dat het
niet klopt in de wereld?
Misschien moet ik milder oordelen. Wellicht is de wereld
te groot en voelen wij ons te klein. Misschien is er te veel

ellende, te veel journaals en stompen we af. Of misschien
weten we het allemaal wel, maar weten we er ook geen
raad mee. Daarom gaan we ons maar richten op de ‘leefbaarheid’ van onze eigen wijk, klagen we eindeloos over
kleine ongemakjes en laten we de wereld voor wat het is.
Maar voor politici zijn er geen excuses. Want het is hun
vak – hun opdracht – om persoonlijke emoties op een
doordachte manier in politieke daden om te zetten. Als
politiek niet begint met emotionele betrokkenheid op de
wereld, dan draait het alleen nog maar om het politieke
spel en het mannetje zelf. En als je Kamerleden hoort
praten over het ‘asiel-dossier’ en het ‘armoede-vraagstuk’, dan vrees ik het ergste. Voor dat soort lieden is het
Kamerlidmaatschap een tree op de trap omhoog. Ze breken meer het hoofd over de vraag hoe ze kunnen ze ‘scoren’, dan dat ze wakker liggen van een ploeterende koffieboer in Nepal of een met mijn huisvuil slepend kind
uit een vuilnisbeltwijk in Cairo.
Maar goed, alleen maar janken helpt natuurlijk ook niet.
We moeten ook voorbij de primaire emotie nadenken
over een betere wereld.
2. Of er is wel emotie, maar geen doordenking en actie
Maar ook al ben je van goede wil, van nadenken over
armoede krijg je hoofdpijn en het valt niet mee om er
echt iets te doen. Probeer je weg maar eens te vinden
tussen de extreme verschillen tussen rijk en arm. We
komen bij mensen thuis in de vuilnisbeltwijk, die ’s ochtends alleen maar kunnen hopen dat ze ’s avonds te eten
hebben. En een week later sta je met 250 andere gasten
in je beste pak bij een verloving (!) in een van de chicste
hotels, buffet van 100 meter, een waanzinnige licht- en
geluidshow in een enorme balzaal. Daar weet ik me
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geen raad mee. En met het geld dat wij over hebben voor
een weekendje frisse lucht buiten Cairo, kan ik heel wat
meer mensen blij maken dan ons viertjes.
Als je tot een doordenking komt, weet je hoe ontzettend
complex armoede is. Het heeft met een manier van denken te maken: onderwijs, gezondheid, infrastructuur,
overheidsbeleid, banken en alles hangt met alles samen.
Af en toe kijk ik hier om me heen en vraag me: “waar zou
je nou in vredesnaam moeten beginnen?”. Onderwijs
misschien?
De duivel had gelijk toen hij tegen Eva zei, dat wij als
God zullen zijn. We zijn als God. We weten van goed en
kwaad en kunnen kiezen. Ik kan nu beslissen om een
man in mijn straat geld te geven, zodat hij een week niet
hoeft te bedelen. Ik kan schoenen kopen voor die kinderen van een eindje verderop. Ik kan levens verbeteren als
ik daartoe besluit, en dat is een ondragelijke gedachte.
We zouden met z’n allen voor zo’n fatsoenlijk leven kunnen kiezen, er is genoeg voor iedereen. Een goddelijke
positie waarin we zitten, maar we falen op een gruwelijke manier.
Is er een uitweg uit de ellende? Ik vrees dat het tot de
jongste dag behelpen blijft, zonder dat we moeten
ophouden na te denken over en te werken aan een betere wereld. Daarom een paar puntige gedachten van mijn
kant.
De wereld is inderdaad te groot voor ons en wij falen in
onze goddelijke positie. Het enige dat helpt, is de wereld
iets kleiner maken. Alle armoede van heel Cairo is te veel
voor me. Daarom richt ik me op mensen die op m’n weg
komen, en ondersteun ik organisaties en kerken die ik
vertrouw. Het is volstrekt willekeurig en misschien staan
die kinderen straks op de jongste dag voor me en vragen
ze: “Kon je ons zelfs geen schoenen geven?”. “Nee”, moet
ik dan zeggen, “het was allemaal te veel voor me. Ik
moest wat.”
Christelijke politiek heeft betrekking op de hele wereld,
maar doet er ook goed aan om het behapbaar te houden, in te zoomen op een onderwerp, een land, een
aspect. Waarom adopteren de Kamerleden van de
ChristenUnie niet elk een land in de wereld en worden
ze gepassioneerde ambassadeurs van bijvoorbeeld de
mensen in Soedan? Willekeurig, maar wel effectiever
dan als een Atlas de hele wereld op de schouders te
nemen.

Ook voor kerken, studentenverenigingen, christelijke
organisaties wordt de hele wereld behapbaarder, als ze
kiezen voor een één-op-één-relatie met zielsverwanten
elders in de wereld. Natuurlijk moet je het journaal blijven volgen, maar betrokkenheid bij de wereld krijgt pas
echt gestalte als je mensen kunt aanraken (uitwisselingen, e-mail-contact, ondersteuning van kleinschalige
projecten).
Jij vindt lage lonen vervelend voor de Nepalezen. Volgens
mij zijn de lage lonen vooral een enorm voordeel, waar
landen als Egypte nog veel te weinig van profiteren. En
met een beetje meer werkgelegenheid zouden heel wat
mensen hier blij gemaakt worden. Een beetje extra business helpt meer mensen dan ontwikkelingsgeld steken
in een bureaucratisch overheidsproject.
Als Egyptenaren het een beetje serieus zouden aanpakken, dan concurreren ze het hele Westland zo de markt
uit. Ze kunnen vele malen goedkoper tomaten kweken
dan al die kas-boeren met hun hoge lonen en megaenergie-rekeningen. Maar waarom koopt mijn zwagergroenteboer hier nooit meer in? Omdat ze hier geen adequate kwaliteitscontrole hebben, hun afspraken niet
nakomen en denken dat je net als op de plaatselijke
Oosterse markt eindeloos kunt blijven zeuren over een
prijs. Kortom, dit is een probleem waar je het Westen
niet echt de schuld van kan geven.
Dat protectionisme van Europa is natuurlijk vreselijk,
maar Egypte kan er ook wat van. Ze hebben hier enorme
importheffingen met uiteindelijk desastreuze gevolgen.
Op korte termijn kunnen ze hier hun TV’s nog net goedkoper maken dan Philips. Hun binnenlandse afzet is
daarmee gegarandeerd, maar het gevolg is wel dat ze
nooit kunnen concurreren op de wereldmarkt, dus niet
geprikkeld worden om de beste kwaliteit voor een scherpe prijs te leveren. Natuurlijk, snelle liberalisering zou
rampzalig zijn, maar geleidelijke afbouw van die importheffingen is wel een broodnodige prikkel om iets goeds
voor niet teveel geld te maken. En met die lonen hier,
kun je die Westerse bedrijven echt een loer draaien.
Tot slot: voor christelijke betrokkenheid op de wereld
moeten we steeds weer bij Jezus in de les. Als Hij om zich
heen keek, was Hij met innerlijke ontferming bewogen,
zei er het Zijne van en stak de handen uit de mouwen. Ik
hoop daarom op gepassioneerde christelijke politiek,
wijze christenen en mensen die bereid zijn om zich naar
Nepal te laten gireren.

Groeten en tot meels,
Gert-Jan
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Pokhara, 4 maart 2003

Beste GJ,
Jij ziet lage lonen als een kans. Ik zie problemen.
Natuurlijk zijn lage lonen een concurrentievoordeel, maar
alleen als je die arbeid mag exporteren. Verrassing: de
Europese Unie heft nou juist al die importheffingen op
verwerkte producten - en niet op grondstoffen. Zo voorkom je dat anderen gebruik maken van hun concurrentievoordeel. En als het loon zó laag is, dat je eigenlijk niet
genoeg hebt, is dat ook goed? En, de belangrijkste vraag:
zij de lage lonen, wij de hoge - is dat wenselijk?
Die link tussen Kamerleden en landen is een charmant

idee, maar, neem me niet kwalijk, vooral charmant. In
Europa zijn al zoveel mensen bezig om salon-socialistisch
het nare gevoel dat iets niet klopt, uit hun lijf te krijgen …
we hebben er niet meer nodig. De knop moet om, wil er
nog iets van ‘armoedebeleid’ terecht komen. Dat gebeurt
niet bij ontwikkelingssamenwerking of bij buitenlandse
zaken, maar bij landbouw, economische zaken, financiën.
Ik zou willen meemaken dat er gekozen werd voor de
arme, in plaats van de eigen portemonnee. En inderdaad,
dan heb je meer nodig dan gevoel voor opiniepeilingen –
namelijk geloof of idealisme. En moed.

Cairo, 6 maart 2000

Opperbeste Marius,
Als ik zeg dat lage lonen relatief zijn, klinkt dat politiek erg
incorrect. Maar het lijkt me sterk dat het leven in Nepal
even duur is als in Nederland. Al zouden bijvoorbeeld werknemers hier een zeer fatsoenlijk salaris krijgen, dan nog zijn
paprika’s uit Egypte een prikkie. We hebben hier meer zon,
meer ruimte, lagere prijzen en dus lagere lonen. Kortom,
laat Europa moed en mededogen tonen en die ellendige
heffingen afschaffen. En laten Egyptenaren op hun beurt
een beetje hun best doen als het gaat om kwaliteit en nakomen van zakelijke afspraken.
Mijn proefballonnetje met betrekking tot adoptie van landen door Kamerleden schiet inderdaad tekort. Tenminste,
als dat het enige zou zijn wat de ChristenUnie voor de
wereld wil doen. Want natuurlijk moet er structureel veel
veranderd worden, moeten Europese heffingen verdwijnen, schulden gesaneerd worden, particulier initiatief in
de Tweede en Derde Wereld worden ondersteund (zou een
treinrails + trein voor de Nepalese corporaties helpen
tegen klonterige melk?), hulp bij onderwijs worden gegeven, etc. Maar mijn adoptie-suggestie is ingegeven door de

angst dat zonder zo’n concretisering alle mooie woorden
over een betere wereld zo hol blijven.
De ChristenUnie onderscheidt zich op het gebied van de
Tweede en Derde Wereld vooralsnog voornamelijk met een
pleidooi voor verhoging van het budget van ontwikkelingssamenwerking. Maar dat is me te makkelijk, lijkt een
beetje een mantra en het tonen van een brevet van goede
wil. Alleen maar meer geld is geen oplossing. Ik zou willen
dat naast de door jouw genoemde radicale en structurele
keuze voor armen en naast de onverminderde solidariteit
van de ChristenUnie met Israël, André Rouvoet bekend
wordt als de ambassadeur van de Soedanezen, Arie Slob
als de pleitbezorger van de Papoea’s en Tineke Huizinga als
de vrouw met hart voor Palestijnen. Net zoals Jezus met
Zijn bewogenheid voor het volk van Gods verbond en Zijn
liefde voor de hele wereld, ook (of juist ook) tijd en aandacht had voor de Samaritaanse vrouw.
Genoeg. Het ga jou, Nepal en de rest van de wereld goed.
Met een broederlijke groet. In Christus verbonden,
Gert-Jan

Drs. Gert-Jan Segers is uitgezonden door de GZB en woont met zijn vrouw Rianne en hun dochters Anne en
Eline in Cairo. Hij is daar coördinator van een christelijk studie- en toerustingscentrum. Daarvoor was hij
o.a. werkzaam bij de Tweede- Kamerfractie van de RPF.
Drs. Marius Doornenbal is taalkundige. Hij heeft een aantal jaren gewerkt in de automatisering, voor hij
werd uitgezonden door de GZB naar Nepal, waar zijn vrouw nu werkt voor de medische hulporganisatie
INF. In Nepal draagt hij bij aan het onderzoek naar en de bevordering van minderheidstalen.
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Europa als open concept
Door Benjamin Anker, auteur van ‘Richting Europa’

Waar houdt Europa op? Het is een vraag die, met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie, al vele
malen gesteld is. Toenmalig bondskanselier Kohl zei ooit, dat Europa ophoudt waar de gotische kathedralen uit het landschap verdwijnen. Met de kandidatuur van Turkije voor lidmaatschap in het verschiet lijkt
een dergelijke opvatting echter een gepasseerd station. Maar welke criteria spelen bij beantwoording van
deze gevoelige vraag nu een rol? Een korte verkenning.

Uitbreiding
De uitbreiding van de Europese Unie met tien landen in
2004 lijkt niet aan de vraag naar de grenzen van Europa
te raken. Dat landen als Polen, Slowakije en Cyprus erbij
horen, zullen weinig mensen tegenspreken. In dat
opzicht hebben we eigenlijk ook nooit een duidelijk antwoord op die vraag hoeven geven. Een blik vooruit leert
echter, dat het heel goed mogelijk is dat op middellange
termijn ook landen zullen willen toetreden die van oudsher niet helemaal tot onze cultuurregio worden gerekend. Slovenië zal niet de laatste Balkanstaat zijn die
aansluiting zoekt; Kroatië dringt nu al aan en ook de
andere republieken als Montenegro en Servië zullen op
termijn volgen. Maar wat te denken van Moldavië,
Albanië en Oekraïne? Op de (nu al actuele) mogelijke
toetreding van Turkije wordt, niet alleen vanuit christelijke kring, met terughoudendheid gereageerd. Het gaat
hier immers niet alleen om een land dat niet echt op ons
continent ligt, het heeft tevens een islamitische bevolking en een zeer grote omvang. Daar staat tegenover, dat
nu al een significant deel van de Europese bevolking een
islamitische achtergrond heeft, en dat de beloften aan
Turkije voor aansluiting teruggaan tot 1964. Een complexe discussie dus, die in de toekomst bij nieuwe toetreders vaker gevoerd zal worden.

Criteria
Wat zijn nu mogelijke criteria ter beoordeling van de
potentiële kandidatuur van een land voor EU-lidmaatschap? In het kader van het debat over de toekomst van
Europa wordt ook hieraan niet voorbijgegaan. Met het
naderen van de zomer komt tevens het moment dichterbij dat de Europese Conventie onder leiding van Valery
Giscard d’Estaing de ontwerpgrondwet voor de Europese
Unie zal presenteren. In februari is er echter al een aantal conceptartikelen vrijgegeven, waarin al in het eerste
artikel wordt gerefereerd aan de ‘grenzen’ van Europa.
Artikel 1 lid 3 van de concepttekst verwoordt het als
volgt:
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“The Union shall be open to all European States whose
peoples share the same values, respect them and are
committed to promoting them together “.
Op het eerste gezicht een nogal open bepaling. Centraal
lijkt te staan, dat het moet gaan om (1) staten die
Europees zijn (geografische kwalificatie), (2) een bepaald
waardepatroon hebben en (3) toegewijd zijn om dat
waardepatroon uit te dragen, zowel intern als extern.
Hoewel dit natuurlijk een concepttekst is, geeft het wel
aan dat de discussie neigt te blijven hangen in ietwat
vage vereisten, waarvan de beoordeling waarschijnlijk
niet eenduidig zal zijn.
Wat bijvoorbeeld te denken van de eerste eis: een staat
dient geografisch gezien Europees te zijn? De meest
gangbare theorieën gaan ervan uit dat Europa zich ten
noorden van de Zwarte Zee uitstrekt tot de Oeral, dat wil
zeggen Rusland tot aan Jekaterinenburg. De prominente
Britse historicus Timothy Garton Ash is, zoals veel van
zijn collega’s, van mening dat Europa niet duidelijk
begrensd is, maar ‘vervaagt’. Van dit ‘vervagen’ is volgens
hem sprake in de Russische en Turkse vlakten. Rusland
en Turkije zijn daarmee landen die niet geheel Europees
genoemd kunnen worden, wat volgens de formulering in
de conceptgrondwet lidmaatschap in de weg kan staan.
Giscard d’Estaing heeft toetreding van Turkije dan ook
tamelijk resoluut afgewezen. Toch is dit niet de enige
invalshoek die wordt gekozen. Een decennium geleden
nog gaf de beroemde Amerikaanse politicoloog Samuel
Huntington aan dat, wat hem betreft, Europa ophoudt
daar waar de orthodoxe beschaving begint. Hoewel deze
visie in principe overeenkomt met de scheiding waar de
bovenstaande uitspraak van Kohl aan refereert, lijkt ze
nu niet meer gangbaar. Het lijkt meer te verwijzen naar
de scheiding tussen West Europa en de rest van het continent. In principe zou Griekenland immers met zijn sterke Grieks-orthodoxe kerk niet als echt Europees land
gerekend mogen worden.

ThemaStudie

Terug naar de concepttekst. Ook het tweede en derde en
derde criterium zijn moeilijk te duiden: wat wordt er nu
precies bedoeld met Europese waarden? In conceptartikel 2 wordt een korte opsomming gegeven van die
waarden: respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, de ‘rule of law’ en mensenrechten.
Deze rechtstatelijke vereisten kunnen goed fungeren als
toetsingskader. En zo fungeren ze reeds; de beginselen
maken deel uit van de zogenaamde Kopenhagen-criteria, waaraan nieuwe lidstaten moeten voldoen alvorens
ze kunnen toetreden. Turkije is op grond ervan nog niet
klaar voor toetreding, en hetzelfde geldt in nog sterkere
mate voor de eerder genoemde Oost-Europese landen.
Maar de verankering van die waarden in bestuur en
samenleving kan daar, net zoals het in West -Europa het
geval is geweest, eenvoudigweg een kwestie van tijd zijn.
De ontwikkelingen in veel voormalig communistische
landen geven zelfs aan dat dit zelfs aanmerkelijk sneller
kan gaan dan tien jaar geleden voor mogelijk werd
gehouden.

Zelfingenomenheid
Nog los van de waarden waarnaar in het tweede en
derde deel van het conceptartikel wordt verwezen, zij
hier opgemerkt dat ook de geografische discussie gebonden is aan associaties. Politici uit Polen of Hongarije
spreken niet graag van hun vaderland als ‘OostEuropees’, maar hanteren de term ‘Midden-Europa’ of
‘Centraal-Europa’. Deze laatste term wordt eerder geassocieerd met democratisch en vrijzinnig, terwijl de term
‘Balkan’ voor velen bijvoorbeeld eerder synoniem is voor
geweld en nationalisme. Het onderscheid tussen Europa
en Azië heeft een soortgelijke gevoelige lading. Europa is
dan beschaafd, verlicht en liberaal, terwijl Azië eerder
harde, minder ontwikkelde en soms zelfs barbaarse
samenlevingen zou hebben. De andere kant van deze
associaties is, dat burgers buiten West-Europa ook vaak
op geïdealiseerde manier naar Europa kijken. Als
gemeenschap van welvaart en van waarden waarbij
aansluiting moet worden gezocht, oefent het een sterke
aantrekkingskracht uit, waardoor hervormingsprocessen
in voormalig communistische landen worden bespoedigd.
Helaas verleiden deze stereotiepe beelden WestEuropese politici wel eens tot de uitspraak dat de uitbreiding een soort ‘beschavingsoffensief’ is. De term is
bij de huidige uitbreidingsronde ook meermalen
gebruikt. In wezen is daarbij sprake van een aan arro-
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gantie grenzende West-Europese zelfingenomenheid.
Het staat buiten kijf dat, qua implementatie van democratie, goed bestuur en de bescherming van mensenrechten, toetredingslanden een inhaalslag hebben te
maken. Het is echter zeer de vraag, of het economistische
EU-model (waaraan elders in dit blad ook is gerefereerd
door Goudzwaard en De Gaay Fortman) altijd als toonbeeld van beschaving kan worden gezien. Enige bescheidenheid in dit kader is dan ook meer dan gepast.

scherpen. Landen als Turkije, Oekraïne en Rusland kunnen dan niet geweerd worden omdat ze niet Europees
zijn (ze zijn hoogstens niet West Europees), maar wel
omdat hun toetreding wordt geblokkeerd door een
tekort wat betreft rechtsstatelijke vereisten of als toetreding een onaanvaardbaar grote wijziging van de aard
van de Europese Unie betekent. Het gaat bij dit laatste
niet om de visie op de grenzen van Europa, maar om de
visie op het doel en de aard van de EU als samenwerkingsverband.

Raad van Europa
Voordat het kader van de EU als enige uitgangspunt
wordt genomen, is het goed te kijken naar een andere
pan-Europese organisatie. De Raad van Europa, opgericht ter bevordering van een grotere Europese eenheid,
meer aandacht voor pluriforme democratie, de principes
van de rechtstaat en de rechten van de mens biedt
immers een breder perspectief. Een blik op de samenstelling van de Raad leert dat daar maar liefst 44 landen bij
aangesloten zijn, waaronder Turkije en Rusland. En
bovendien landen als Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.
Ervan uitgaand dat het Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens, het belangrijkste document van de Raad
van Europa, als een representatieve neerslag van
‘Europese’ waarden mag worden beschouwd, waarom
zou een zelfde grote groep dan niet uiteindelijk deel uit
kunnen maken van de Europese Unie? De waarden en de
geografische ligging waarover in artikel 1 lid 3 van de
concepttekst wordt gesproken, zijn immers ook de basisvoorwaarden voor lidmaatschap van de Raad.
Hierbij moet worden gezegd dat de Raad van Europa een
volstrekt andere instelling is dan de Europese Unie. De
aard van de samenwerking binnen het kader van de EU
gaat veel verder en dit heeft ook gevolgen voor het toetredingsbeleid. Toch behoren de leden van de Raad tot de
Europese cultuurregio. Hij is daarmee, veel meer dan de
huidige EU, een Europese organisatie in de breedste zin
van het woord. Voor een perspectief op lange termijn, en
daar gaat het in deze verkenning om, is het goed die
brede opvatting niet uit het oog te verliezen.

Politieke verkenning
Bovenstaande verkenning maakt al duidelijk dat de
vraag naar de grenzen van Europa in sterke mate een
politieke is. Er zijn geen onomstreden wetenschappelijke
criteria aan te leggen op grond waarvan duidelijke
scheidslijnen te trekken zijn. In principe zouden alle landen die nu lid zijn van de Raad van Europa, ook lid van
de Europese Unie kunnen worden. Erkenning van dit
sterk politieke karakter geeft ruimte om de vraag aan te
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In dat licht zal ook gekeken moeten worden naar de
potentiële omvang van de Europese Unie. In het geval
van de mogelijke kandidatuur van Turkije zijn goede
politieke argumenten te noemen waarom het wel zou
kunnen toetreden. Te denken valt aan gedane beloften,
de steeds sterkere continentale oriëntatie van de staat
en de bevolking, de voortrekkersrol die het land in zijn
eigen regio zou kunnen vervullen, en de inhaalslag die
het op veel gebieden reeds heeft gemaakt. Net zo goed
zijn er argumenten tegen lidmaatschap aan te wijzen:
de islamitische samenstelling van de bevolking en de
daaruit voortvloeiende culturele verschillen met de overige EU-landen, de moeilijke ligging van het land (bijv.
grenzend aan Irak), de vooralsnog onbevredigende situatie wat betreft mensenrechten en minderheden etc.

Een open en kritische houding
Voor landen als Oekraïne, Moldavië en Albanië zal in de
toekomst hetzelfde moeten gelden, tenzij de EU een fort
van West-Europese cultuur en belangen wil zijn. Ook
vanuit christelijk oogpunt kan dit niet de insteek zijn. De
EU is niet een christelijk, maar een politiek samenwerkingsverband, en ook een (op zich wenselijke) verwijzing
naar het christelijke verleden van het continent in een
grondwet zal daaraan niets veranderen. Wat dat betreft
hoeft de christelijke politiek zich ook geen illusies te
maken en is een realistische en kritische blik op de huidige EU ook gerechtvaardigd. Als de EU an sich voor de
christelijke politiek geen doel in zichzelf kan zijn, dan
geldt dit ook voor het West-Europese karakter van de
huidige constellatie. Er zal daarom enige voorzichtigheid
moeten worden betracht in het bij voorbaat afwijzen
van mogelijke toekomstige lidstaten, al was het alleen al
om anderen meer te laten delen in het goede dat de EU
op bestuurlijk en economisch gebied in pacht heeft. Dat
betekent niet dat elk land in de Europese cultuurregio
op elk moment lid moet kunnen worden, maar wel dat
een principieel open houding gewenst is, die gericht is
op het bouwen van een stabiel en vreedzame regio in de
wereld: Europa in de brede zin des woords.

ThemaReactie

Belastingheffing raakt de
interne markt
door J.P. de Vries (lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie met o.a. belastingen in zijn portefeuille)

Benjamin Anker en Sander Luitwieler hebben een instructief boekje geschreven over onze positie ten
opzichte van de Europese Unie 1 . Met recht spreekt de ondertitel over een christelijk-staatkundige visie.
Andere partijen kenmerken zich vaak door kritiekloos Euro-enthousiasme (Europa als doel in zichzelf) of
door opportunisme (hoe worden onze nationale belangen het beste gediend). Daarentegen ontwikkelen zij
een normatief kader, waarmee bepaald kan worden welke zaken op Europees niveau en welke nationaal
behartigd moeten worden.
Bij de uitwerking daarvan gaan zij echter op één punt
mijns inziens te kort door de bocht, namelijk wanneer zij
de belastingheffing rekenen tot het nationale domein. Zij
schrijven daarover: ,,voor de goede afstemming van de af
te dragen omzetbelasting door multinationals is het goed
regels overeen te komen voor bijvoorbeeld het verdisconteren van verliezen elders in Europa voor de hoogte van
een fiscale aanslag. Enige harmonisatie kan daarbij nuttig
zijn, maar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid daarvoor hoeft niet bij de EU-instellingen te liggen. Bovendien
is er niets tegen enige fiscale competitie tussen de lidstaten.’’ (93)
Het voorbeeld dat zij aanroeren - waarbij niet de omzetbelasting, maar de vennootschapsbelasting bedoeld zal
zijn - is een heet hangijzer binnen de EU. Onlangs heeft
Nederland tot 2010 respijt gekregen om zijn bestaande
regeling voor de toerekening van winsten en verliezen
aan buitenlandse dochters bij te stellen. De huidige regeling is in de ogen van veel andere lidstaten concurrentievervalsend en dus in strijd met de regels van de interne
markt.
De te verwachten belastingheffing is voor bedrijven een
belangrijke factor bij de keuze van een vestigingsplaats.
Daarom kijken EU-landen met argusogen naar Ierland,
dat een tarief van 8 procent hanteert, en naar toekomstige lidstaat Estland met 0 procent. Enige fiscale competitie
is gezond, stemmen we Anker toe, maar concurrentie tot
de bodem is ongezond. Regeringen hebben immers
inkomsten nodig. Dus rijst de vraag of niet een minimumtarief zou moeten worden afgesproken. Daarbij zou
Estland dan geen vetorecht moeten hebben. Daarnaast
zijn ook afspraken nodig over de wijze waarop de winst
berekend wordt; anders valt er nog te sjoemelen.
Voor de loon- en inkomstenbelasting geldt nog het meest
dat deze onder de nationale beslissingsbevoegdheid kan
blijven. Toch heeft ook deze grensoverschrijdende aspecten. Welke overheid heeft recht op de loonbelasting, als de
1

werkgever in land A en de werknemer in land B woont?
Voorkomen moet worden dat een belastingplichtige òf
dubbel moet betalen òf juist overal buiten valt. Tot dusver
worden deze zaken geregeld in verdragen tussen twee
regeringen (onlangs nog opnieuw tussen Nederland en
België). Zouden Europese afspraken niet doelmatiger zijn?
En behoren banken en regeringen er niet aan mee te werken dat de belastingdiensten de informatie krijgen die
nodig is om de aangiften te controleren? Op dit punt misbruikt Luxemburg de omstandigheid dat zo’n besluit
alleen bij unanimiteit kan worden genomen.
Bij de indirecte belastingen (die drukken op de kostprijs)
zijn de grensoverschrijdende aspecten nog veel duidelijker. Het is voor ons land onmogelijk de benzineaccijns te
verhogen, ook al zou dat uit het oogpunt van verkeersbeleid wenselijk zijn, omdat dan automobilisten massaal
over de grens gaan tanken. Open grenzen brengen mee
dat er geen smokkel meer bestaat. Maar daardoor zijn
grote verschillen in accijnzen - ook op alcoholhoudende
dranken en sigaretten - ongewenst geworden. Om te
voorkomen dat regeringen elkaar hiermee op unfaire
wijze beconcurreren, zijn er minimumafspraken over
accijnstarieven gemaakt. Wie daarboven uit wil gaan,
neemt zelf het risico dat grensbewoners de artikelen in
het buitenland gaan kopen.
Tot slot noem ik de omzetbelasting, die de consument
betaalt. Hoe moet de opbrengst daarvan verdeeld worden, als het product in een ander land gefabriceerd is dan
waar het uiteindelijk aan de klant geleverd wordt? Verder
doet ook hier zich het grenseffect voor. Daarom zijn er EUafspraken, welke artikelen in een laag en welke in een
hoog tarief thuishoren en hoe hoog die tarieven minimaal moeten zijn.
Al deze besluiten moeten met unanimiteit worden genomen, en dat maakt de totstandkoming van goede afspraken vaak moeilijk. Maar er is voor de Raad van ministers
van belastingen voorlopig werk genoeg!

B. Anker en S. Luitwieler, Richting Europa - christelijk staatkundige visie op de Europese Unie. Uitg. Mr. G. Groen van Prinstererstichting, Amersfoort 2002
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Van onze vrienden in…
Estland
Door Peter Vosu, Internationaal Secretaris CVE

De Christelijke Volkspartij Estland (CVE) is opgericht in
1999, net voor de voorlaatste parlementsverkiezingen.
Helaas is ook bij de meest recente verkiezingen in
Estland op 2 maart 2003, niet het benodigde aantal
stemmen gehaald. Er geldt een kiesdrempel van 5% voor
de parlementsverkiezingen; ons resultaat was 1,1%.
Het ziet ernaar uit dat er de komende maand een centrumrechtse regering gevormd zal worden, waarin ook
de christen-democraten vertegenwoordigd zijn. Bij de
twee lokale verkiezingen die sinds 1999 hebben plaatsgevonden, zijn we echter wel succesvol geweest.
Inmiddels zijn dan ook veel partijleden actief als vertegenwoordiger op lokaal niveau.
Op 18 januari jongstleden hield de CVE haar tweejaarlijkse congres, waar het nieuwe bestuur en een voorzitter
werden gekozen. Bijzondere gast op het congres was Rijk
van Dam, lid van het Europees Parlement voor de
ChristenUnie. Hij sprak er over christelijke principes in
de politiek en natuurlijk over zijn ervaringen als christelijk politicus in Nederland en de Europese Unie. Voor de
nog jonge CVE zijn veel van die principes en ervaringen
van politiek actieve christenen in Nederland, die in een
zo lange traditie staan, erg nuttig en leerzaam om haar
eigen positie beter te markeren.
Rijk van Dam bezocht tevens een minder ontwikkeld
gebied in het oosten van Estland, waar hij een ontmoeting had met een gemeenteraad. Daarnaast waren er bijeenkomsten met nationale christelijke leiders en ook
met de leiding van de CVE. De Nederlandse
Europarlementariër werd gedurende het hele weekend
bestookt met vragen, vooral over christelijke principes in
de politiek, de beperkingen die zo’n uitgesproken politieke boodschap met zich mee kan brengen, en de mogelijkheden voor christenen om die boodschap ook in het
Europees Parlement invloed te doen krijgen. De
Christelijke Televisieomroep Estland zond bovendien landelijk een interview met Rijk uit, waardoor een nog groter publiek kennis kon nemen van zijn ervaring.
In de afgelopen verkiezingscampagne waren de belangrijkste politieke issues onder meer vragen over burgerschap en de Estse taal (in verband met het Russisch sprekende deel van de bevolking, ongeveer 27%), de armoede
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in perifere gedeelten van Estland, de taak van de overheid ter ondersteuning van grote gezinnen en gepensioneerden en nieuwe plannen voor het onderwijs.
Toetreding van Estland tot de NAVO en de EU is ook een
controversieel onderwerp, hoewel het lidmaatschap is
goedgekeurd door een grote meerderheid in het parlement. De toetreding tot de EU heeft onder de bevolking
het afgelopen jaar steeds meer steun gekregen, maar
bedraagt nog steeds minder dan 60%.
Ethisch verantwoorde wetgeving staat bovenaan de prioriteitenlijst van de CVE. Er zijn echter ook belangrijke
andere speerpunten. De CVE maakt zich hard voor een
stabiel financieel systeem in Estland, en keert zich fel
tegen enigerlei vorm van corruptie binnen de overheid.
Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de moeilijke
positie van grote gezinnen en gepensioneerden, en moeten er goede plannen van aanpak komen voor de zogenaamde achtergebleven regio’s. In het onderwijs dienen
hervormingen te worden doorgevoerd, bijvoorbeeld de
verplichtstelling van godsdienstles op lagere scholen. Het
behoud van de Estse natie ziet ook op bescherming van
de eigen taal, meer steun voor gezinnen met kinderen
(het geboortecijfer in Estland is lager dan het sterftecijfer) en een voorzichtige houding als het gaat om de
voorwaarden voor toetreding tot de EU.
Het is niet zo eenvoudig onze boodschap voor het grote
publiek onder de aandacht te brengen. De seculiere
media hebben de neiging zich in de eerste plaats te richten op grote en machtige organisaties. Voor onze partij
is het minder makkelijk artikelen in de landelijke dagbladen te krijgen. Gelukkig zijn er al wel gelegenheden
geweest voor CVE-kandidaten om via de landelijke tv,
radio en bladen hun boodschap onder de aandacht te
brengen. Het vereiste echter veel talent en creativiteit,
met name in districten als de hoofdstad Tallinn, waar de
competitie erg zwaar is.
De CVE zal zich echter, voorlopig dus alleen nog op lokaal
niveau, volledig inzetten om ook in Estland de christelijke politiek een krachtiger stem te geven! Daarbij willen
we ook vragen om het gebed van onze Nederlandse
vrienden. Moge jullie en ons werk dienstbaar zijn aan
het Koninkrijk van God!

Lokaliteiten

Het vloekverbod, het ene doen
en het ander niet nalaten
Een kwestie van politieke stijl
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden

Het vloekverbod is uit de mottenballen gehaald. Veel gemeenten buigen zich weer over een nieuwe APV, inclusief vloekverbod. Maar was een vloekverbod niet strijdig met de grondwet? Bovendien, wat is het concrete effect van zo’n verbod?
Heeft het niet veel meer zin om op het gebied van eerbaar taalgebruik aan te haken bij de normen en waarde- discussie
en te streven naar concrete acties, omdat de normen gesmeed moeten worden als ze heet zijn?
Allereerst het juridische verhaal. Bij Koninklijke Besluiten
van 5 juni 1986, zijn de vloekverboden van een aantal
gemeenten op de Veluwe vernietigd. Hierbij hanteerde
de Kroon het argument dat artikel 7 van de Grondwet
elke openbaarmaking van een gedachte of een gevoelen,
ongeacht de intenties van degene die ze uit, beschermt.
Het vloeken of het gebruik van ruwe of onzedelijke taal
is in beginsel ook als openbaarmaking van een gedachte
of gevoelen aan te merken; alleen bij wet in formele zin
mag op het recht van vrijheid van meningsuiting beperkingen worden aangebracht.
Dit alles betekent niet dat gemeenten op dit punt geen
verordenende bevoegdheid meer hebben. Volgens de
toelichting op het genoemde besluit bestaat er qua formulering nog de volgende ruimte:
“1. Het is verboden in het openbaar de Naam van God
vloekende te gebruiken. 2. Het in het eerste lid gestelde
verbod geldt niet voor zover gedachten of gevoelens
worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7 van de
Grondwet dan wel de artikelen 137c, 137e, 147 en 429bis
van het Wetboek van Strafrecht.”
Gemeenten die in de APV willen tonen dat de eerbiediging van Gods Naam voor hen een groot goed is, kunnen
hieraan op deze manier gestalte geven. Hoewel deze verordening moeilijk handhaafbaar is en daarom wel symbolisch wordt genoemd, is het toch goed dat de
ChristenUnie zich inspant om de zaken die zij waardevol
acht in de gemeentelijke wetgeving tot uitdrukking te
brengen. Bovendien wordt met de term ‘Algemene
Plaatselijke Verordening’ aangegeven dat het hier gaat
om regelgeving met een eigen lokaal stempel, waarin de
eigenheid van de gemeente een plek mag krijgen.

Waarden en normen-discussie
De kans dat een meerderheid van de raad geen heil ziet
in een vloekverbod is in veel gemeenten vrij groot. Maar

zelfs als het vloekverbod er wél komt, is het een kwestie
van politieke stijl om het hierbij niet te laten. Wij willen
toch geen volksvertegenwoordigers zijn die achterover
leunen als zij zich van hun taak hebben gekweten? In
Ede is, na afwijzing van het vloekverbod, een initiatiefvoorstel ingediend waarin wordt gevraagd om de instelling van een werkgroep normen en waarden. Men was
het er namelijk wél over eens dat taalverruwing moest
worden tegengegaan. Het debat zal gevoerd worden met
heel de bevolking.
Nu steeds meer mensen er moeite mee hebben dat alles
maar moet kunnen, moeten ChristenUnie-bestuurders
waarden en normen concreet maken. Ook op het gebied
van gedragsregels voor raadsleden en ambtenaren kan
er aandacht gevraagd worden voor het taalgebruik.

Bond tegen het Vloeken
Het is goed te weten dat de Bond tegen het Vloeken
recent aan alle gemeenten een voorstel heeft geschreven
om te helpen bij het vormgeven van de normen en
waarden discussie op het gebied van het taalgebruik.
Deze hulp bestaat concreet uit de mogelijkheid een
scholenwerker langs scholen te laten gaan om in het
kader van projecten over normen en waarden lessen te
verzorgen, ouderavonden te geven, op sportverenigingen
langs te gaan, postercampagnes te ontwikkelen en verder op aanvraag ideeën uit te werken. Zo heeft de
gemeente Wester-Koggenland bij zes voetbalclubs grote
borden laten plaatsen met posters van de Bond. Ook
andere gemeenten hebben inmiddels van het aanbod
gebruik gemaakt.
Voor een ChristenUnie politicus is het zaak om op het
gebied van taalverruwing het ene te doen en het andere
niet na te laten. Juist hier moet gezocht worden naar
creativiteit die gericht is op het aanspreken van de hele
bevolking en die bovendien streeft naar de eer van Gods
naam.
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Implicaties van de opheffing
Door mr J. Pot, ambtelijk secretaris en beleidsmedewerker, en
Mirjam Metting, stagiaire bij de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

In oktober 2000 is het bordeelverbod opgeheven. Nederland was met deze opheffing de eerste in Europa.
Hiermee werd een jarenlange gedoogsituatie gelegaliseerd. Feitelijk werd immers al lange tijd niet echt
opgetreden tegen bordelen.
Met het vervallen van het bordeelverbod is de zogenaamde bordeelhouderij gelegaliseerd. Anders dan wel
eens wordt verondersteld, is daarmee niet de prostitutie als zodanig uit het wetboek van strafrecht
gehaald. Een dergelijk verbod heeft er namelijk nooit ingestaan.
Het oude bordeelverbod behelsde ‘slechts’ het teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen met
derden. Met andere woorden: de prostituee zelf pleegde
ook onder de oude wet in beginsel geen strafbare handelingen, tenzij deze handelingen bijvoorbeeld aan of op
openbare gelegenheden plaatsvonden. In dat geval kon
schennis van de eerbaarheid ten laste worden gelegd.
In de wet tot opheffing van het verbod worden zes doelstellingen genoemd:
1. Beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie.
2. Verbetering van de bestrijding van exploitatie en
onvrijwillige prostitutie.
3. Bescherming van minderjarigen tegen seksueel
geweld.
4. Bescherming van de positie van prostituees.
5. Bestrijding van criminele randverschijnselen (drugs,
vuurwapens).
6. Tegengaan van illegaliteit in de prostitutie.1
Kort gezegd beoogt de wet onvrijwillige prostitutie tegen
te gaan en de positie van prostituees zo mogelijk te verbeteren. De redenering daarbij is: als het bordeel legaal
wordt, is normaal toezicht en normale regelgeving daarop mogelijk. Juist daarom zou dan beter kunnen worden
opgetreden tegen ongewenste ‘randverschijnselen’ zoals
uitbuiting en illegaliteit dan in het geval bordelen zich
geheel buiten de wet bevinden, zo is de veronderstelling.

Kanttekeningen en vragen
Natuurlijk zijn veel van de bovengenoemde doelstellingen van de opheffing van het bordeelverbod niet als
zodanig verkeerd. Dat kan evenwel niet verhelen dat er
belangrijke normatieve kanttekeningen kunnen worden
gemaakt bij deze wet. De ChristenUnie heeft dat ook
gedaan bij de behandeling van het voorstel in de Kamer.
Vanuit een bijbelse optiek lijdt het geen twijfel dat
prostitutie moet worden afgewezen. Daarbij staat voorop
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dat prostitutie moet worden gezien als “een miskenning
van de intimiteit, kostbaarheid en kwetsbaarheid van
seksuele relaties”.2 Van een zo mogelijk nog groter
gewicht is echter de feitelijke uitbuitingssituatie waarin
veel prostituees zich bevinden en die kenmerkend moeten worden geacht voor het prostitutiebedrijf. Wat dit
laatste betreft: onze stelling is dat de doelstellingen van
de legalisering (een einde maken aan uitbuitingssituaties) de laatste jaren niet binnen bereik zijn gekomen. In
het bijzonder de vrouwenhandel lijkt eerder te zijn toegenomen.
Nu de opheffing van het bordeelverbod eenmaal een feit
is. willen wij in dit artikel twee vragen beantwoorden. De
eerste is: Is, nu de bordeelhouder niet meer strafbaar is,
ook het beroep van prostituee ‘genormaliseerd’?
Ruim twee jaar na het van kracht worden van de wet,
kunnen we nu ook de eerste effecten van de opheffing
tegen het licht houden. Dit wordt in dit artikel met name
gedaan door te kijken naar de mate waarin de doelstellingen van de wet zijn bereikt. De tweede vraag die hierbij zal worden beantwoord is: Wat zijn de effecten van de
opheffing van het bordeelverbod na oktober 2000?

Prostitutie ‘normaal’ werk?
Een artikel van Marjan Wijers van het Clara Wichmann
Instituut en docent strafrecht Roelof Haveman bepleit
om, nu het bordeelverbod is opgeheven, het hele prostitutiebedrijf ook zoveel mogelijk te normaliseren, zowel
waar het gaat om vergunningen, belastingen en arbeidsomstandigheden, als waar het gaat om de toepasselijkheid van het arbeidsrecht.
De vraag is natuurlijk of, met of zonder bordeelverbod,
prostitutie ooit wel als een normaal bedrijf kan worden
beschouwd, dus in beginsel vergelijkbaar met alle andere
legale soorten van bedrijvigheid. Dat is naar onze mening
niet het geval. Eigenlijk voelt iedereen dat eigenlijk ook

Studie lokale politiek

van het bordeelverbod
wel ‘op zijn klompen’ aan. Niet voor niets hebben
gemeenten, arbeidsinspectie en belastingdienst het
moeilijk om hun positie ten opzichte van het prostitutiebedrijf te bepalen. We zullen onze stelling nader onderbouwen aan de hand van een rechtstheoretische benadering, die met praktische voorbeelden wordt geadstrueerd.

kenschets prostitutie
Wat is prostitutie in juridische zin? Een omschrijving zou
kunnen luiden: het tegen betaling ter beschikking stellen
van het eigen lichaam voor de seksuele genoegens van de
klant. De prostituee doet dat vanuit de positie van
‘zelfstandige ondernemer’ of vanuit de positie van werknemer bij een bordeelhouder. In dat laatste geval verdient
de bordeelhouder als werkgever dus aan de seksuele
exploitatie van het lichaam van zijn werknemers.
Willen dergelijke overeenkomsten ‘normaal’ zijn, dan
moeten de regels van het recht daarop van toepassing
verklaard kunnen worden. Daarbij komt meer kijken dan
het schrappen van het bordeelverbod uit het wetboek
van strafrecht, zoals twee jaar geleden is gebeurd. Als een
bepaalde handeling niet meer verboden is ingevolge het
strafrecht, dan wil dat nog niet zeggen dat die handeling
overigens binnen de kaders van het recht valt. Ter illustratie zij nogmaals opgemerkt dat prostitutie als zodanig,
dus het zichzelf ‘verkopen’, in Nederland nooit krachtens
de strafwet verboden is geweest. Tussen 1912 en 2000 was
alleen het zogenaamde souteneurschap verboden. Dat
wil allerminst zeggen dat het beroep van prostituee in
die periode als ‘normaal’ werd gezien.

boden. Er vindt dus geen bemiddeling plaats door het
CWI van werkloze vrouwen naar een bordeel.
Een tweede voorbeeld betreft de arbeidsomstandigheden. Juist dit aspect is bij de behandeling van het wetsvoorstel als mogelijk winstpunt gepresenteerd. De legalisering zou het mogelijk maken de arbeidsomstandigheden van prostituees sterk te verbeteren en ook te laten
controleren door de Arbeidsinspectie. Het gemeentelijk
vergunningenbeleid zou de mogelijkheid verschaffen om
bouwkundige voorzieningen af te dwingen. Ook hier stuiten we echter op een fundamenteel verschil met andere
vormen van arbeid. Normaal gesproken kun je voor elke
baan een arbeidsomstandighedenbeleid voeren, dat
zodanig is ingericht dat lichamelijke en geestelijke problemen worden geminimaliseerd. Redelijke en begrijpelijke voorschriften met betrekking tot kamergrootte, daglicht en werkplekonderzoek zijn daartoe afdoende.
Het is echter niet goed denkbaar dat de omstandigheden
in het prostitutiebedrijf zodanig verbeterd kunnen worden, dat lichamelijke en geestelijke problemen echt kunnen worden geminimaliseerd tot een aanvaardbaar
niveau. Dat komt omdat deze problemen niet zozeer een
randverschijnsel zijn bij, maar een inherent onderdeel
zijn van het werk. De cijfers spreken duidelijke taal.
Prostituees hebben relatief veel meer lichamelijke klachten (vaak moe 33%, maagklachten 12%, spierklachten
46%). Ook komen ongezond gedrag, overspannenheid en
post-traumatische stress relatief veel voor.5 Er blijkt tussen deze klachten en het werk (gebrek aan autonomie,
negatieve ervaringen met klanten en gebrek aan werksatisfactie) een duidelijke relatie te bestaan.

vragen bij praktische gevolgen legalisering
Wanneer we kijken of de regels nu van toepassing zijn
op de prostitutie, dan stuiten we snel op problemen.
Die moeilijkheden hebben onder meer te maken met
praktische uitwerkingkwesties, waarvan we er enkele
uitlichten.
In het Kamerdebat over de opheffing van het bordeelverbod is de vraag besproken, of het vak van prostituee nu
ook als passende arbeid moet worden beschouwd voor
werkloze vrouwen. Destijds kwam daarop geen bevredigend antwoord. In de loop van de afgelopen jaren is
inmiddels echter vastgesteld dat het vak van prostituee
door Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s) niet als passende arbeid mag worden aangeboden aan werkloze
vrouwen.3 Tegelijkertijd zijn ze wel verplicht gemelde
vacatures in de prostitutie te registreren.4 Het gaat
immers om legaal werk, zo is de redenering, en elk legaal
werk dient te worden geregistreerd. Anderzijds gaat het
CWI, bij ministeriele aanwijzing, echter weer niet zo ver
dat banen in de prostitutie daadwerkelijk worden aange-

de ‘prostitutie-overeenkomst’
Meer rechtstheoretisch geredeneerd: Als de – wat we dan
maar zullen noemen – prostitutie-overeenkomst normaal
is, zullen we om te beginnen moeten aannemen dat we
dan te maken hebben met een (meerzijdige) rechtshandeling, meer in het bijzonder met een overeenkomst in
de zin van artikel 6:213 BW. Waarschijnlijk gaat het dan
om de opdracht (artikel 7:400 BW) of de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). Een bekende rechtsregel luidt:
overeenkomsten behoren te worden nagekomen (pacta
sunt servanda). In dit geval: de klant verplicht zich te
betalen; de prostituee verplicht zich het lichaam ter
beschikking te stellen. Bij niet-nakoming is de ene partij
in beginsel aan de andere schadeplichtig. Het is evenwel
moeilijk voor te stellen dat dergelijke elementaire regels
uit het verbintenissenrecht in de prostitutie van toepassing kunnen worden geacht. Kan de bordeelhouder zijn
werknemer die als prostituee werkzaam is, met artikel
7:659 BW in de hand verplichten in persoon de bedongen
arbeid te verrichten? Kan de klant jegens de bordeelhou-
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der of de prostituee, eventueel onder bedreiging van een
dwangsom, nakoming van een prostitutie-overeenkomst
afdwingen?
Waar bij de prostitutie-overeenkomst de lichamelijke
integriteit uit de aard der zaak rechtstreeks in het geding
is, kan in onze ogen hierop maar één antwoord worden
gegeven: het is onbestaanbaar dat prostitutie-overeenkomsten rechtens afdwingbaar zijn. Artikel 11 van de
Grondwet, dat een ieder het recht op de onaantastbaarheid van zijn of haar lichaam garandeert, kan tot geen
andere uitkomst leiden. Dat is overigens volstrekt in lijn
met mogelijke andere overeenkomsten die de lichamelijke integriteit aantasten. De wet stelt bijvoorbeeld zowel
paal en perk aan commercieel draagmoederschap als aan
het – uit winstbejag – verkopen van organen uit het
eigen lichaam (artikel 2 Wet Orgaandonatie).
Kortom: vanuit juridisch oogpunt is het maar zeer de
vraag of de ‘prostitutie-overeenkomst’ redelijkerwijs wel
onder het bereik van het recht kán vallen.
Ondertussen is de tendens naar maatschappelijke normalisering natuurlijk wel degelijk ingezet. In officiële
stukken wordt gesproken van beroepsbeoefenaars. De
recente evaluatierapporten over de opheffing van het
bordeelverbod staan vol met versluierend taalgebruik.
Het gaat om in zeer ambtelijke taal gestelde doeleinden
inzake bijvoorbeeld imago-verbetering, opschoning van
de branche, en ja, ook over gezondheidsrisico’s die niet
kunnen worden ontkend.6 Er is wel sprake van aandacht
voor uitstapprogramma’s – gelukkig maar: een groot deel
van de prostituees wil wel degelijk stoppen, als er maar
reële mogelijkheden zijn - maar die krijgen dan liever de
naam van ‘carrièreverandering’.
De tendens naar maatschappelijke normalisering is toe
te schrijven aan het algemene maatschappelijke klimaat,
waarin een kijkje in het leven van de prostituee via de tv
tot het normale media-aanbod is gaan behoren. De
opheffing van het bordeelverbod heeft hierin echter wel
degelijk stimulerend gewerkt. Ook tegen de achtergrond
van de effecten van de opheffing voor de prostituee zelf
kunnen we dat alleen maar betreuren.

Effecten opheffing bordeelverbod
Wat zijn die effecten van de opheffing van het bordeelverbod? Zijn er “gunstige” effecten? Is de situatie verbeterd? Is het immers niet zo dat over de doelstellingen van
het wetsvoorstel op zichzelf ook positieve opmerkingen te
maken zijn? Wie zou immers níet de vrouwenhandel en
de kinderprostitutie willen bestrijden? En wie heeft geen
moeite met een situatie in de ‘seksindustrie’(!), waarin veelal illegale - vrouwen onder vaak deplorabele omstandigheden worden uitgebuit?
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‘vrijwillige’ prostitutie
Een van de doelstellingen was betere controle, zodat idealiter alleen vrijwillige prostitutie overblijft. Het zou dus
mogelijk moeten zijn om, net zo vrijwillig als voor elk willekeurig ander werk mogelijk is, te kiezen voor een loopbaan in de prostitutie. Als logische consequentie daarvan
zijn in hetzelfde wetsvoorstel dat de opheffing van het
bordeelverbod regelt, de bepalingen in de strafwet tegen
misbruik en mensenhandel aangescherpt. Het artikel in
de wet tegen onvrijwillige prostitutie is dan ook uitputtend geformuleerd. Niet alleen feitelijke dwang of drang,
maar elk misbruik van een feitelijke overwichtsituatie leidend tot het onvrijwillig verrichten van seksuele handelingen met een derde, is strafbaar gesteld. Daarnaast is ook
de klant strafbaar gesteld, in geval het gaat om een prostituee die weliswaar ouder dan 16 is, maar nog geen 18.7
Wellicht zou je zelfs kunnen stellen: Als de wet inderdaad
strikt zou worden gehandhaafd, dan zou de doelstelling
van de wet – tegengaan van onvrijwillige prostitutie –
worden bereikt.
Hoeveel prostituees feitelijk tegen hun wil in de branche
werkzaam zijn, is al helemaal onduidelijk. Feit is in ieder
geval, dat er alle reden is om aan te nemen dat veel illegale prostituees regelrecht slachtoffer zijn van mensenhandel. De nationale rapporteur mensenhandel is niet
tevreden over de aanpak van de mensenhandel in
Nederland. Er is geen afname zichtbaar, maar juist een
toename. De rapporteur wijst erop dat met name de
grote aantallen verhandelde vrouwen regelrecht verband
houden met de prostitutie.8
Dit is allemaal niet zo verrassend. Het prostitutiebedrijf is
van oudsher, en uit de aard der zaak, bijzonder vatbaar
voor (georganiseerde) criminaliteit. Het is nogal naïef te
veronderstellen dat geharde criminelen, door de legalisering van een deel van hun activiteiten, zich ervan laten
weerhouden om nog veel winstgevender activiteiten als
vrouwenhandel en uitbuiting van verhandelde vrouwen
voort te zetten.
De vraag hoe vrijwillig vrijwillige prostitutie nu echt is, is
daarbij nog niet eens onder ogen gezien. Er is weinig
reden om hierover optimistisch te zijn. Uit WODC-onderzoek is gebleken, dat bijna de helft van de prostituees
zegt liever met het werk te willen stoppen. Daarvan worden ze slechts weerhouden door de omstandigheden
(men is gestigmatiseerd, weet niet hoe een nieuw en
ander leven op te bouwen, enz.)9

toezicht en controle
Helaas is van een adequate handhaving geen sprake. Dat
is niet verwonderlijk. Vóór de legalisering waren er al veel
knelpunten op de weg van toezicht en controle. Maar ook
nu zijn die er nog zeker.

Studie lokale politiek

De redenering was dat, omdat de branche voortaan
‘bovengronds’ kon werken, de openheid kon toenemen en
een transparante, controleerbare vorm van ‘bedrijvigheid’
kon ontstaan. Er zijn redenen om aan te nemen dat die
redenering in zijn tegendeel is komen te verkeren. Een
goede controle blijkt juist te zijn bemoeilijkt. Immers, het
OM kan altijd opdracht geven een illegale praktijk binnen
te vallen. Zoals men, voordat men een XTC-fabriekje
binnenvalt, niet eerst hoeft vast te stellen dat daar arbeid
door illegalen wordt verricht, was het vóór de opheffing
van het bordeelverbod zonder meer mogelijk het pand
binnen te vallen, ook zonder concrete aanwijzing over bijvoorbeeld illegaal in Nederland verblijvende prostituees.
Na de legalisering kan dat bij een ogenschijnlijk net bordeel niet meer. Politiecontrole is nodig, zo wijst ook de
kabinetsevaluatie uit. De branche zal immers uit zichzelf
niet zomaar de regels uit eigen beweging naleven. De verleiding om er, naast de legale praktijken, winstgevende
illegale praktijken op na te houden is groot. Het is bijvoorbeeld een vaststaand feit dat vele vrouwen in de prostitutie geen verblijfsvergunning hebben, wat (nog steeds)
strafbaar is. De politie heeft evenwel pas grond om op te
treden bij een concrete verdenking van een strafbaar feit.
Overigens doet de politie nog nauwelijks aan daadwerkelijk toezicht. Ze is vooral bezig geweest met de instructie
van gemeenten ten bate van het bestuurlijk toezicht. De
politie en gemeenten moeten het dan ook hebben van
signalen van overtreding, die vanuit de branche zelf worden gegeven. Door de decentralisatie van het prostitutiebeleid geschiedt de invoering van de wet en de bijbehorende handhaving niet gelijktijdig en ongelijkmatig.
Gevolg is dat er verschuivingen optreden tussen gemeenten: vooral de strafbare vormen verplaatsen zich van
gemeenten waar meer en strenger wordt gecontroleerd,
naar gemeenten waar minder of minder streng wordt
gecontroleerd.
Daarnaast geldt voor verschillende overheidsinstanties
dat men zegt zich met prostitutie bezig te houden, maar
dat er vaak geen specifiek beleid is en weinig specifiek op
de prostitutie gerichte activiteiten worden ondernomen.

verschuivingen naar de illegaliteit
De legalisatie lijkt ook een verschuiving tot effect te hebben gehad van strafbare vormen van exploitatie van
prostitutie vanuit de gereguleerde sector naar prostitutiesectoren die niet gereguleerd zijn, zoals straatprostitutie of 06-prostitutie. Of naar sectoren die dan wel gereguleerd, maar nauwelijks controleerbaar en beheersbaar
zijn, zoals thuiswerk en escortservice, dan wel virtuele
bemiddeling en virtuele exploitatie via internet. Sowieso
is er bij veel gemeentebesturen onduidelijkheid over hun
positie ten opzichte van dergelijke vormen van prostitutie. Brengt de legalisering van de bordeelhouderij met
zich mee dat bijvoorbeeld ook escortbedrijven moeten of
kunnen worden gereguleerd, of niet? Gemeenten blijken
die vraag verschillend te beantwoorden.
Hoe het zij, de verschuiving van illegale praktijken naar
het ongeregelde ‘seksbedrijf’ kan alleen maar betekenen
dat de kans op uitbuiting van de prostituees daarbij nog
groter wordt, aangezien er minder rechten zijn. Dit geldt
zeker voor vrouwen, die onzichtbaar willen blijven, aangezien ze bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning hebben.

Slotsom
Wat de effecten van de opheffing van het bordeelverbod
ook zijn, het is veel te kort door de bocht om aan te
nemen dat de situatie verbeterd is. De doelen die destijds
bij de opheffing gesteld zijn, zijn geenszins dichterbij
gekomen. Er is geen sprake van dat dwang en drang in
het prostitutiebedrijf tot het verleden behoren.10
De mensenhandel bloeit nog, over prostitutie door minderjarigen zijn weinig gegevens, bijna de helft van de
prostituees wil uit het werk stappen, de controle is gedifferentieerd en onsamenhangend en er is twee jaar na
dato nog geen vermindering van de illegale prostitutie
zichtbaar.
Normaal is het prostitutiebedrijf dan ook nog lang niet te
noemen. Wie echt de feiten onder ogen ziet, kan maar
één conclusie trekken: De dwang en drang die de branche
kenmerken, en uitwassen als internationale vrouwenhandel maken dat het prostitutiebedrijf zich nog het best
laat typeren als een ‘moderne’ variant van slavernij.
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Beste bestuurders
Openingstoespraak door Joop Alssema, voorzitter van de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie,
op het bestuurderscongres op 14 en 15 maart

Beste mensen, vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie,
Wij hebben in het afgelopen jaar teleurstellingen te verwerken gekregen. In de eerste plaats de verkiezingsuitslag in mei 2002. We verwachtten groei, maar het werd
verlies. Van 5 zetels naar 4. Nog maar amper bekomen
van deze teleurstelling, moesten we ons voorbereidingen
treffen voor een nieuwe campagne voor Tweede
Kamerverkiezingen. Vooral de LPF had er zo’n bestuurlijke chaos van gemaakt, dat het kabinet van CDA, LPF en
VVD viel. Door allerlei omstandigheden, die ik hier niet
uitvoerig bespreek, kwam er bij de ChristenUnie een
nieuwe lijsttrekker met een ander slogan, ‘samen leven
naar bijbelse waarden’. Er werd een goede campagne
gevoerd. Dat was volgens mijn waarneming een heldere,
duidelijke, principiële en enthousiaste campagne. Overal
waren er enthousiaste mensen en volle zalen. Maar …
opnieuw een zetel verlies. De ChristenUnie is nu met
drie zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd.
Vol spanning werd gewerkt aan de vierde verkiezingscampagne binnen één jaar – de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 meegerekend - : de
Statenverkiezingen. Opnieuw een peiling onder de mensen voor de politiek van de ChristenUnie. De uitslag, van
afgelopen dinsdag, betekent een verlies van 9
Statenleden. Van 39 naar 30 Statenleden. Nu hadden we
in 1999 een goede uitslag. Relatief veel restzetels
behaald, in de wetenschap dat die een volgende keer ook
zo weer weg kunnen zijn. Het is maar net waar de balans
naar door slaat. Nu heeft deze uitslag heeft ook gevolgen
voor de Eerste Kamer. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat
gepaard met verlies van één of twee Eerste Kamerleden.
Wel betekent deze uitslag een licht herstel ten opzichte
van de Kamerverkiezingen in januari 2003. Ongeveer
10.000 stemmen meer. Dat geeft vertrouwen en stemt
ons tot dankbaarheid. Al zijn we nog niet weer op het
aantal stemmen van voor mei 2002. Maar laat het een
uitdaging zijn om de stemmen weer terug te halen.
De ChristenUnie zal zich in de komende tijd moeten
positioneren en profileren. Waar staat de ChristenUnie
voor? Waarin zijn we anders dan de andere christelijke
partijen. Er zal in breed verband in de partij gesproken
moeten worden om te bepalen welke prioriteiten de
ChristenUnie zich moet stellen in de komende periode.
Als kleine fractie in raden, staten en kamers kun je niet
op alle beleidsterreinen even actief zijn. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden.
Nu de fractie in de Tweede Kamer weer kleiner in aantal
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is geworden en dus weer minder geld krijgt, heeft dat
ook gevolgen voor de ondersteuning van de fractie, de
fractiemedewerkers. Wat voor gevolgen heeft dat?
Betekent dit, dat de fractie daardoor door de bodem zakt
m.b.t. het goed en adequaat functioneren? Het komt er
nu op aan te laten zien wie je bent en waarvoor je staat.
In de Tweede Kamer zal de fractie het principieel-politieke bestaansrecht moeten laten zien. Dat is cruciaal.
In de komende tijd zal gewerkt moeten worden aan prioriteiten, doelstellingen en strategie. In die strategie zal
de gehele partij, de leden en de besturen op landelijk,
provinciaal en lokaal niveau, maar ook de politieke vertegenwoordigers, betrokken moeten worden.
Er zal gewerkt moeten worden aan het herstel van vertrouwen. Het vertrouwen is bij een deel van de achterban verdwenen. Daar moet in geïnvesteerd worden.
Binnen de ChristenUnie-structuur zijn de verenigingen
de basis. Zij kunnen direct het contact onderhouden met
de leden, zij kunnen aanvoelen wat er leeft, zij kunnen
campagne voeren. Maar ook onze politici, de raads- en
statenleden zijn herkenbaar in hun plaats en in de regio.
We moeten bouwen en investeren in de basis. Ik verwacht dat u allen mee doet.
Dat brengt ons dan bij de overdenking dat we ons allen
afhankelijk weten van de Here, onze God. Hij regeert en
bestuurt alle dingen. Laten wij dat beseffen en ons blijven inzetten voor een christelijke politiek waarin we God
de eer geven, opkomen voor zijn schepping en de samenleving oproepen te functioneren naar Gods wil.
Dat vraagt van ons een houding en bestuursstijl die
daarop aansluit. Dat betekent draagvlak zoeken voor
christelijke politiek. Volksvertegenwoordigen. Kaders
stellen. Hoe doen we dat? Hoe profileren we ons? Daar
willen op dit congres uitvoerig bij stilstaan.

Studie lokale politiek

Een bijna onmogelijke taak?
Inleiding door Joop Alssema bij de toespraken van Tom Viezee en Arie Slob op 15 maart 2003 tijdens het bestuurderscongres te
Lunteren

Dames en heren, eigenlijk zijn gemeenteraden en provinciale staten een merkwaardig fenomeen.1 Vaak
verguisd, soms geliefd, meestal niet goed begrepen. Er wordt heel verschillend naar de politieke organen
gekeken. De journalist wil een opwindend debat en mooie rellen, en hij krijgt ze niet. De ambtenaar wil
heldere en gezaghebbende besluiten, die hem in het gelijk stellen of op zijn minst weten te overtuigen,
maar hij krijgt ze niet. De burger wil vooral herkenbare besluiten, die hem in het gelijk stellen of op zijn
minst weten te overtuigen, maar hij krijgt ze niet. Teleurgesteld wenden zij zich af. Het is toch maar een
armzalig zootje. De kwaliteit is slecht. Politiek is niet interessant. Ze doen maar. De politiek heeft een
slecht imago.
Nu onderscheiden politieke organen zich fundamenteel
van andere organisaties. De meeste organisaties zijn er
op gericht om het intern eens te worden. Om slagvaardig op te treden moeten de neuzen dezelfde kant op
staan. Er zijn wel eens conflicten, maar als het er op aan
komt zijn consensus en eensgezindheid de norm. Op het
bereiken daarvan is de organisatie ingericht. Dit alles
geldt niet voor een politiek orgaan. Daar is niet consensus de norm voor het functioneren. Maar de discussie.
De verschillen en de profielen van de politici zijn het uitgangspunt. Macht en conflict zijn geen hindernissen die
opgeruimd moeten worden, maar vormen de kern, de
brandstof voor het handelen.

Kortom, een bijna onmogelijke taak. Hoe doen we dit?
Wat is onze bestuursstijl? Is er überhaupt wel een
ChristenUnie-bestuursstijl? Deze vragen staan allemaal
centraal op deze dag. Vanmorgen gaan we eerst luisteren naar een inleiding van burgemeester Tom Viezee van
de gemeente Zeewolde en vanmiddag naar het Tweede
Kamerlid Arie Slob.

Voor politici betekent dit, dat ze in een vrijwel onmogelijke positie worden geplaatst. Van hen wordt verwacht,
dat ze een bijdrage leveren aan het beleid op hoofdlijnen, dat ze in staat zijn vakdeskundigen tegenspel te
leveren, dat ze in korte tijd hun boodschap op een voor
burgers aansprekende manier weten neer te zetten, dat
ze actief en leidend zijn in hun eigen politieke partij, dat
ze iedere maand weer het gevecht met elkaar aangaan
en dat ze dat allemaal op een stijlvolle manier doen. Ze
moeten het met elkaar oneens zijn, maar tegelijkertijd
wordt van hen verwacht dat ze naar elkaar luisteren en
op basis van argumenten tot het beste besluit komen. Ze
moeten hun verkiezingsprogramma realiseren, maar als
ze aandacht vragen voor hun politieke prioriteiten, worden ze beschuldigd van het berijden van politieke stokpaardjes. Volksvertegenwoordiger zijn, controleren wat
het college van B&W of GS heeft gedaan én ook nog een
visie voor de middellange termijn ontwikkelen om de
kaders te stellen voor het college.

1 Zie hiervoor ook het boekje van P.Tops, “De binnenkant van politiek”.
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Gij geheel anders
Samenvatting toespraak door Tom Viezee op het bestuurderscongres op 15 maart 2003

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens
aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw
denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid
en heiligheid.
Vasthouden aan het Woord van God in een gebroken
wereld betekent: geheel anders zijn. Dat is niet het volgen van tradities of meerderheden, maar anders zijn. Gij
geheel anders.
Onze uitdaging is om inhoud te geven (in woord en
daad) aan de woorden van Jezus: “Volg mij”. Dat betekent – zoals Paulus ook tegen de Efeziërs zegt - opnieuw
leren denken.
In hoeverre zijn we bereid kritisch naar onszelf te kijken:
waarin zijn wij nu echt anders? Wij zijn christen, wij zijn
kinderen van God, en wij zijn uitstekend in staat ons
fundament te formuleren, maar dan? Hoe gaan wij bijvoorbeeld met elkaar om? Heeft de wereld in het afgelopen jaar kunnen zien, dat wij bij de ChristenUnie
anders zijn in hoe we onze mensen, onze leiders behandelen? Hoe reageren we op omstandigheden? Gaan wij
anders met verlies om? Stralen wij uit dat wij anders
zijn, omdat wij op God blijven vertrouwen, ook bij een
negatieve verkiezingsuitslag?
Hebben wij de moed om te komen uit de bescherming
van het bezig zijn met de inhoud? Laten we niet vluchten in de inhoud, maar ons afvragen wat onze toegevoegde waarde is. Hoe geven we precies invulling aan
het anders zijn? Natuurlijk moeten we bezig zijn met
inhoud, natuurlijk willen we professioneel zijn en de
dossiers kennen, maar we moeten verder!
Anders durven zijn valt op. Anders zijn maakt je kwetsbaar. Toch is het zo belangrijk om te leren denken vanuit
de originaliteit van de Bijbel.
Waarom zijn we niet kritischer in de waarden en normen-discussie, of als christendom en islam op één lijn
worden gezet (in discussies over bijzonder onderwijs of
AEL), of als het gaat om toezicht bij de godsdienstlessen,
of rond de oorlog in Irak, of …?
Lijdt u bijvoorbeeld ook zo onder Jezus’ woorden “wee u,
gij rijken”? Als je je daar druk over maakt, krijg je overi-

Efeze 4: 20-24
gens al gauw het verwijt dat je links bent.
Zijn wij in staat om in beleid zichtbaar te maken, dat er
hele andere afwegingen mogelijk zijn? Bij ons gaat het
bijvoorbeeld niet om de macht of om het getal.
Kunnen mensen bij ons terecht met problemen? Komen
wij op voor mensen?
Waarom gaan wij het gevecht niet meer aan? Waarom
nemen we niet meer het risico dat we er buiten komen
te staan? Waarom gaan we nog zo vaak voor ‘gelijk krijgen’. Daar draait het in de Bijbel helemaal niet om. Het
gaat daar niet om de letter, maar de geest. Niet om de
wet, maar de liefde.
Laten we het gezag van de Bijbel en van God centraal
stellen. Ondanks alles op God vertrouwen. Jezus dwars
door alles heen volgen. Dan gaat er een wereld voor je
open. Dan gaan ogen van mensen open. Dan krijgen ‘de
mensen buiten’ een eerlijk beeld van wat christenen zijn.
Belangrijker dan getuigenis geven is getuige zijn, net
zoals het in de opvoeding belangrijker is wat je doet dan
wat je zegt.
Laten wij een eigen profiel opbouwen. Laat de
ChristenUnie niet een variant op de SGP zijn, waar net
iets meer mag, of een agressor richting het CDA.
Laten we ook ophouden met zeuren over dat allemaal zo
slecht is en achteruit gaat. Wij hebben in Nederland
zoveel kansen en mogelijkheden. Laten we die grijpen!
Vele vragen zijn opgeworpen met de bedoeling om het
hoofd eens naar de andere kant te wenden zoals bij de
wonderbare visvangst; de op het eerste oog onlogische
kant. Dat zal moed vragen en zelfverloochening, noodzakelijk om nieuwe antwoorden te geven op uitgangspunten die als vanouds klinken.

Naschrift Erik van Dijk en Corine Dijkstra:
Vanuit het advies- en onderzoekswerk voor het lokaal bestuur zullen wij bekijken, hoe wij deze door velen gewaardeerde uitdaging door
Tom Viezee uit kunnen werken én om kunnen zetten in praktische handreikingen, discussies en/of trainingen.
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Zien en gezien worden
Toespraak door Arie Slob op het congres van de bestuurdersvereniging ChristenUnie op 15 maart 2003

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen ben ik
meerdere malen met onze provinciale bestuurders
mee op campagnepad geweest. Tijdens een bijeenkomst hoorde ik een Statenlid tijdens een discussie
zeggen: en dan moeten we straks ook nog als volksvertegenwoordiger optreden? Hij had - zo vermoedde ik - de aanstaande dualisering van het provinciebestuur op het oog en liet verbaal en non-verbaal
merken niet goed te weten, hoe hij daarmee om
moest gaan. Ik heb daar wel enig begrip voor. Het is
goed om met elkaar eens nader stil te staan bij het
fenomeen volksvertegenwoorderschap. Hoe doe je
dat? En hoe verhoudt zich dat tot andere taken die
je als raadslid of statenlid hebt.
Het statenlid dat ik zojuist opvoerde, was verlegen met
zijn rol als volksvertegenwoordiger. Dat verbaasde mij in
die zin dat het volksvertegenwoordiger-zijn volgens mij
ook voor statenleden geen nieuwe taak is, maar dat terzijde. Ik heb wel begrip voor zijn verlegenheid, als je
bedenkt dat een statenlid als lid van een middenbestuur
wat verder van de burgers af staat dan bijvoorbeeld een
raadslid. Dat merk je al aan de opkomstcijfers bij de verkiezingen. Maar in welke bestuurslaag je ook gekozen
wordt, je bent volksvertegenwoordiger. En daar moet je
mee aan het werk.
Er is geen succesformule voor, hoe je dat moet doen. Dat
hangt van veel zaken af zoals de persoonlijke kwaliteiten
die een volksvertegenwoordiger al dan niet heeft. Ik kan
u niet precies gaan vertellen hoe u dit allemaal zou moeten aanpakken, maar ik kan u wel een bepaalde richting
wijzen en ideeën aanreiken. Ik zal enkele voorbeelden
noemen uit mijn tijd als raadslid (1993-2001).
Het begint naar mijn mening met een stukje bewustwording van het feit dat je volksvertegenwoordiger bent.
Daar moet je - vind ik - een goed gevoel bij hebben. Zelfs
enige trots, in de trant van: dat ik dat mag zijn, dat ik dat
mag doen. Het is een eer en voorrecht dat je namens een
x-aantal burgers mag spreken, dat je hen mag vertegenwoordigen. Als u dat nog nooit gedaan heeft, moet u dat
gegeven maar eens goed tot u door laten dringen.
Naast dat het een eer en voorrecht is, brengt het ook een
verantwoordelijkheid met zich mee. Deze mensen heb-
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ben op jouw partij gekozen, staan achter het programma en verwachten dat je hen goed vertegenwoordigt. De
mensen moeten op je kunnen rekenen. Als ChristenUniepoliticus komt daar nog bij dat we in onze naam de
naam van Christus meedragen. Dat zijn verantwoordelijkheden die zwaar tellen. Daarom kan een christenpoliticus naar mijn mening nooit met het minimum
genoegen nemen. Hij of zij zal nauwgezet het politieke
werk moeten doen. En daar hoort ook bij: invulling
geven aan het volksvertegenwoorderschap.
Hoe doe je dat? Je moet naar mijn mening allereerst een
antenne hebben of ontwikkelen voor wat er in de samenleving leeft. Daar moet je je ogen voor openoen. Zien wat
er gebeurt, zien wat mensen bezighoudt. In een kleinere
gemeenschap gaat dat soms zomaar van zelf (overzichtelijk, ons-kent-ons). In grotere verbanden (steden, provincie) zal het vaak meer georganiseerd moeten worden.
Maar of je nu volksvertegenwoordiger bent in een klein
of groter verband, voor iedereen geldt dat je er tijd voor
moet uittrekken, anders schiet het er zomaar bij in.
En we weten allemaal hoe dat gaat. Wat schrok ik de eerste tijd als raadslid van de grote stapels post die op deurmat vielen. Wat een papieren! En je wilt het allemaal zo
graag goed doen. Vele uren zat ik achter mijn bureau te
werken. En dan ging je met je huiswerk naar de commissie- of raadszaal. Druk, druk, druk. En voordat je het
weet, word je opgeslokt door de vergadercyclus in het
stadhuis. Dat is een risico. Ik heb in de loop van de tijd
geleerd mezelf altijd vier vragen te stellen bij het bestuderen van de raadsvoorstellen:
1. Waar gaat het om, wat is de kern?
2. Wie zijn er bij dit onderwerp betrokken? Welke organisaties of (groepen) burgers horen hierbij?
3. Ken ik hun opvattingen, weet ik wat ze van deze voorstellen vinden?
4. Kennen ze mij als raadslid en de fractie waartoe ik
behoor, en kennen zij mijn standpunten?
Zien en gezien worden. Deze vier vragen horen daar
onlosmakelijk bij. En als je dan niet in vraag 1 blijft steken, maar ook de vragen 2, 3 en 4 gaat oppakken, dan
moet je naast het bestuderen van de voorstellen (stop
daar niet mee, a.u.b.!) in beweging komen. Dan klim je in
de telefoon, gebruik je de mail, internet en ga je - dat
kost de meeste tijd - de mensen opzoeken, situaties persoonlijk bekijken. Het laatste is het meest effectief: je
vraagt, je luistert, je zuigt je bij wijze van spreken vol
met informatie en beelden, die je later weer kunt gebruiken als je in het raadhuis of provinciehuis met het college in gesprek gaat. Het kost tijd. Soms veel tijd. Het kan
niet altijd. Maar het moet vaak wel. Organiseer het. En
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als ik uit eigen ervaring mag spreken: het is geweldig om
te doen. het geeft een enorme dimensie aan je werk.
Naast het vergaren van veel informatie, biedt het mogelijkheden je fractie te presenteren en te profileren in je
woonplaats/provincie. Er ontstaan ook netwerken waar
je later weer veel plezier van kunt hebben.
Bovenstaande principes kun je toepassen bij het voorbereiden op debatten, maar kan ook los van raads- of statenvoorstellen plaatsvinden. Dat is ook aan te bevelen.
Zoek de mensen op, snuif op wat er leeft, houdt lijntjes
open. Als er echt wat gebeurt, zit je er dan vaak als eerste
bij. De mensen weten je dan ook te vinden. Let maar op!

Een paar voorbeelden uit mijn eigen raadspraktijk:
1. Als kersvers raadslid kreeg ik welzijn in mijn portefeuille. Ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik jaarverslagen en jaarplannen onder ogen kreeg van wat in
mijn woonplaats Stad en Welzijn heet. Ik was daar
uren mee bezig. Wat een papier. Het was machtig ingewikkeld allemaal. Ik ben toen op pad gegaan. Allereerst
met een ambtenaar gesproken, die het een en ander
toelichtte. Maar ik ben ook een aantal organisaties
gaan opzoeken die in de jaarplannen voorkwamen. Het
gemeenteboekje erbij gepakt, namen en adressen
opgezocht, gebeld en een afspraak gemaakt. De opmerkingen die ik kreeg te horen over het jaar dat voorbij
was, en over de plannen voor het nieuwe jaar waren
zeer verhelderend. Toen kreeg ik voorbeelden te horen
van wat er achter bepaalde teksten voor wereld schuilging, dingen die fout waren gegaan, zaken die men
graag in het jaarplan opgenomen had gezien enz. enz.
Ik kreeg een schat aan munitie mee voor de behandeling van documenten waar ik eerst niet zo heel veel
meer mee kon dan instemmend knikken. Uiteraard
moet je dergelijke aangeleverde informatie altijd door
de zeef van je politieke visie halen, maar ik kon er wat
mee. Dat soort bezoekjes smaakten naar meer. En daar
is het ook van gekomen. En men wist na de eerste keer
mij ook goed te vinden.
2. In de Zwolse Courant stond op een zaterdag een uitgebreid interview met een moeder van een aan drugs
verslaafde dochter. Zij gaf onder meer aan, dat haar in
een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen dochter zelfs
daar nog aan drugs kon komen. Ik speelde het interview door aan Eimert van Middelkoop, die er prompt
Kamervragen over stelde. Ook zochten wij als fractie
contact met deze moeder. We gingen op bezoek en kregen van haar veel informatie over de situatie van haar
dochter en de coffeeshopwereld in onze woonplaats.
Ze wist er bij wijze van spreken alles van. Ik bleef con-
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tact houden met deze moeder. Bij ons beiden was
grote ergernis over het laagdrempelige coffeeshopbeleid dat al zoveel jonge slachtoffers had gemaakt. Juist
op dat moment was Paars I bezig met het formuleren
van een nieuw drugsbeleid. Ik heb toen met enkele
buurvrouwen van deze moeder het Comité van Vier
opgericht. We hebben een petitie tegen het
Nederlandse drugsbeleid opgesteld en zijn handtekeningen gaan verzamelen. Dat zijn er uiteindelijk zo’n
17.000 geworden, die we aangeboden hebben aan
toenmalig staatssecretaris Terpstra van VWS. Voor deze
acties was veel persaandacht. Ik wist deze aandacht
ook mede te gebruiken om in de Zwolse politieke situatie druk uit te oefenen op het coffeeshopbeleid.
3. Een derde voorbeeld. In Zwolle kwam een man naar
buiten met een persbericht waarin hij zijn zorgen formuleerde over het ‘zinloze geweld’ in de samenleving.
Ik zag dat op teletekst van RTV Oost. Zijn pleidooi voor
normen en waarden sprak mij aan. Ik zocht zijn naam
op in het telefoonboek en zocht contact met hem. Om
een lang verhaal kort te houden: ik heb in de raad unanieme steun weten te vinden voor een motie waarin
we onze zorgen uitspraken over het toenemend
geweld in de samenleving. Dat was de start van het
opzetten van een lokaal platform tegen geweld. In dat
platform participeerde o.a. de sportwereld en de horeca. We zijn een campagne gestart, die voor een deel
(onderdeel sport) nog loopt. Ik heb de Zwolse informatie doorgespeeld naar de Tweede-Kamerfractie en dat
heeft als resultaat gehad dat er ook landelijk een platform tegen geweld is opgestart (o.l.v. burgemeester
Deetman van Den Haag).

Tot slot

4. Laatste voorbeeld, over perikelen rond het zwembad in
mijn woonplaats. Ik had als raadslid de indruk dat we
van de wethouder niet alle informatie kregen die er
was. Ik kon dat niet hardmaken. In de loop van de tijd
had ik wel goede contacten opgebouwd met de directeur van het zwembad. Van hem kreeg ik uiteindelijk
een afschrift van een brief die verstuurd was naar de
wethouder, waarin melding werd gemaakt van een
forse schadepost (tegelschade). De brief was al maanden daarvoor verstuurd en als raad waren we hier
nooit over geïnformeerd. Ik heb het college daar vragen over gesteld en dat leidde tot behoorlijk wat commotie. Zonder als volksvertegenwoordiger mijn voelhorens in het zwemwater te hebben gestoken had ik die
informatie niet gehad en mijn controlerende taak minder goed kunnen uitoefenen.

Allereerst het gegeven dat u volksvertegenwoordiger voor
alle mensen bent. Neem deze taak breed. Beperk je niet
alleen tot je eigen achterban. Hoe belangrijk die ook is.

Dit zijn zomaar vier voorbeelden uit mijn eigen praktijk
als raadslid. Ik heb het altijd geweldig gevonden om op
deze manier bezig te zijn.

Zien en gezien worden kan uiteindelijk het volgende
opleveren:
1. Je komt aan (vaak waardevolle) informatie die je
anders niet zo snel te pakken kunt krijgen;
2. Deze informatie, die vanuit de samenleving zelf komt,
kun je vaak goed gebruiken bij het uitoefenen van je
raads- of statenwerk (bij behandeling van collegevoorstellen of bij het zelf op de agenda zetten van onderwerpen);
3. Het biedt je daarnaast vaak unieke kansen om je fractie op de lokale of provinciale kaart te zetten. Je laat
daarmee ook zien dat je als christelijke politieke partij
oog hebt voor de samenleving en de mensen die deze
samenleving vormen.
Ik wil u tot slot voor twee valkuilen waarschuwen:

Tweede punt: Wees altijd duidelijk over wie je bent en
waar je voor staat. Bij de ChristenUnie geldt niet: u
vraagt, wij draaien. Dat moeten burgers en instellingen
weten. En daar hebben ze ook begrip voor. Als je maar
helder bent. Als je dat niet bent, loop je het risico verkeerde verwachtingen te wekken.
Als ChristenUnie willen we vanuit Bijbelse waarden politiek bedrijven. Daarbij hebben we oog voor de hele
samenleving en voor wat daar leeft. We hebben een
boodschap voor de samenleving en willen die graag uitdragen. Daarom is het zo geweldig om daar als volksvertegenwoordiger voor de ChristenUnie mee bezig te zijn.
Benut de kansen die u krijgt en die u ook zelf kunt creëren. Bij deze mooie en verantwoordelijke taak wens ik u
Gods onmisbare zegen toe.

31
april 2003 - DenkWijzer

R tuubdr i e kl sonkaaal em p o l i t i e k
S

De vijf kernbegrippen voor
Door Erik van Dijk, onderzoeker lokale overheden

Wat kenmerkt een ChristenUnie-bestuurder of zou een ChristenUnie-bestuurder moeten kenmerken? Wat
is er opvallend, anders of uniek aan een bestuurder van de ChristenUnie? Wat betekent het om als christen
bestuurder te zijn? Wat vinden ChristenUnie-bestuurders zelf belangrijke begrippen voor hun politieke
stijl? Tientallen raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, Kamerleden en Europarlementariërs
gingen met elkaar aan de slag om hier antwoorden op te vinden.
Op het bestuurderscongres gingen de ongeveer 120 aanwezige bestuurders twee keer in tien kleine groepjes uiteen.
De eerste keer in de ochtendsessie, na de toespraak van
Tom Viezee (p.28), de tweede keer na de toespraak van Arie
Slob (p.29 e.v.).
In de kleine groepjes tijdens de ochtendbijeenkomst kreeg
elke deelnemer vijf gele opplakbriefjes. Op elk briefje moest
hij of zij een kernwoord schrijven dat weergaf, wat hij of zij
belangrijk vindt voor de politieke stijl van een
ChristenUnie-bestuurder. Wat zou een ChristenUniebestuurder moeten kenmerken?
In elke groep werden er zo 50 tot 60 briefjes op tafel
geplakt. Vervolgens moesten die gesorteerd worden. Elke
groep moest al sorterend en discussierend komen tot vijf
kernbegrippen. Dat was een zeer boeiend proces, waar
iedereen zich vol ijver in stortte. Het begon met in stilte
nadenken en schrijven, het eindigde met interessante
gesprekken.
In de week na het congres heb ik zowel de tien papieren
met daarop de vijf kernbegrippen van elk groepje als ook
alle ruim 500 gele plakbriefjes zorgvuldig geanalyseerd.
Het resultaat vindt u hieronder.

De basis
Uiteraard hadden de meeste groepen begrippen opgeschreven die op één of andere manier refereren aan onze
basis: God en Zijn Woord. Drie groepjes hadden zinnetjes
als ‘geïnspireerd (door de Bijbel)’, ‘afhankelijk van God’ en
‘tot Gods eer’ op de eerste plaats gezet. Ook ‘bijbelgetrouw,
leesbare brief’, ‘herkenbaar christelijk’ en ‘getuigend’ kwamen voor. Op de gele briefjes werden 24 keer varianten op
principieel genoemd, achttien keer varianten op gebed en
afhankelijkheid van God en verder nog termen als vaste
koers, waardenvol, missie, getuige zijn, vertrouwen en roeping. Wij hebben ervoor gekozen, hier geen apart kernbegrip van te maken. Eén groep schreef onder het lijstje van
vijf: “Alles vanuit het impliciete motto: Gij geheel anders”.
Wij stellen voor, dat ook de hier genoemde basisbegrippen
over God, de Bijbel en gebed ook als allesomvattend en
allesdoordrenkend worden verstaan. Alle volgende kernbegrippen zouden gezien moeten vanuit het perspectief van
het volgen van Christus en het gehoorzamen aan Zijn
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Woord. Alles moet herkenbaar zijn als christelijk. Van al de
onderstaande kernbegrippen moet een getuigenis uitgaan.
Laten we leesbare brieven van Christus zijn!

De vijf kernbegrippen
1. Eerlijk, integer en betrouwbaar
Zonder twijfel staat eerlijk, integer, betrouwbaar op de eerste plaats. Bij zes groepjes stonden dit soort begrippen op
de eerste plaats. Op maar liefst 175 gele briefjes stonden
woorden van deze strekking. ChristenUnie-bestuurders willen dit graag zijn en zo bekend staan. Vaak worden ze ook
al zo gezien.
De termen duidelijk, eerlijk, echt (weet u nog, van de verkiezingscampagne in 2002?) hadden samen 73 briefjes. De
termen betrokken en betrouwbaar (slogan van het CDA
met Balkenende) hadden samen 53 ‘geeltjes’. Kan het zijn
dat dit soort termen mede vaak opgeschreven werden,
omdat ze door die verkiezingscampagnes erin geramd zijn?
Tom Viezee merkte terecht op, dat ‘duidelijk, eerlijk, echt’
nog niet veel zegt over ons ‘anders zijn’, want welke partij
wil nu onduidelijk, oneerlijk en onecht zijn? Toch, als ik zie
dat integer en varianten daarop 29 keer genoemd werden,
als betrouwbaar 32 keer wordt genoemd, als eerlijk ook
wordt omschreven als ‘ook tot eigen schade’, ‘eigen fouten
erkennen’, ‘geen verborgen agenda’s’ en ‘geen achterkamertjes’, en als duidelijk wordt ingevuld als ‘duidelijk in keuzes’
en ‘duidelijk in normen’, dan heb ik er wel vertrouwen in
dat ChristenUnie-bestuurders dit op een eigen, andere
wijze weten in te vullen.
2. Betrokken, sociaal en dienstbaar
Overduidelijk op de tweede plaats staat betrokken, sociaal,
dienstbaar. Mooi om dit bijbelse gegeven in zoveel verschillende varianten te zien: vriendelijk, inlevend, christelijksociaal, menselijk, barmhartig, meelevend, opkomen voor
de zwakken, voor wie geen stem hebben, aandacht voor de
mens achter de zaak, naastenliefde, hulpvaardig en ook
burgergericht, midden in de samenleving en weten wat er
leeft. Alles met elkaar 94 gele briefjes!
Op basis van de tien lijstjes was geen verdere rangorde aan
te geven bij de volgende drie kernbegrippen. De aantallen
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ChristenUnie-bestuurders
gele briefjes geven enige voorzichtige grond voor de hieronder aangehouden volgorde.
3. Samenbindend, samenwerkend en open
Als derde kernbegrip komen we dan een bundeling van termen tegen die te maken hebben met de manier van
omgaan met anderen (allereerst collega-raadsleden, vervolgens het college en de ambtenaren, maar last but not least
zeker ook burgers, organisaties e.d.). In zekere zin ligt dit in
het verlengde van de eerste twee kernbegrippen.
Belangrijkste woorden zijn hier: open (open houding, open
voor andere mening, niet belerend, bereidheid om je te
laten overtuigen, onbevooroordeeld, open oor naar bevolking en naar collega-raadsleden, aanspreekbaar, toegankelijk, bereikbaar), luisteren (vaak genoemd!), samenbindend
en samenwerkend (ook genoemd: collegiaal, opbouwend,
(kritisch-)constructief, positieve stijl).
4. Actief, creatief en gedurfd
Het vierde kernbegrip sluit nauw aan bij de toespraak van
Tom Viezee. In zes groepjes stonden woorden van bovenstaande strekking op het lijstje. Tientallen gele briefjes hadden woorden als actief, initiatiefrijk, meer buiten dan
binnen, creatief en vernieuwend, verrassend, anders, appellerend en inspirerend. Velen voelden ook wel aan dat dit
ook confronterend en uitdagend kan zijn. Typerend was de
uitkomst in één groep, waar naast een keurig lijstje van vijf
kernbegrippen er nog een stapeltje gele briefjes overbleef
waar ze geen raad mee wisten. Daarop stonden woorden
als dwars, tegendraads en lef hebben. Een andere groep
schreef wel expliciet ‘durf’ op, met daarachter tussen haakjes: ‘ook impopulair durven zijn’.
Dit kernbegrip - in combinatie met het tweede kernbegrip!
- heeft veel linken met het volksvertegenwoordigerschap.
Kijk maar naar de voorbeelden die Arie Slob noemde.

steld aan kernbegrip 5 gezien. Hoewel wij moeten zoeken
naar de juiste mix tussen de vijf kernbegrippen, is het ook
onmiskenbaar dat het verschil uitmaakt welk persoonlijkheidstype een bepaalde ChristenUnie-bestuurder heeft en
welke functie hij of zij precies bekleedt. Het maakt nogal
wat uit of iemand raadslid, wethouder of burgemeester is.
En de één is nu eenmaal introverter of creatiever dan de
ander. Spreek hierover als lokale bestuurders onder elkaar.
Bepaal met elkaar wie waar goed in is. Zoek als persoon én
als fractie naar de juiste mix, maar laat geen enkel begrip
links liggen.
Tot zover de analyse van de ochtendsessie van het bestuurderscongres. Graag ontvangen wij reacties op de hierboven
staande aanzet (denkwijzer@christenunie.nl). Op korte termijn vindt een verdere verwerking plaats, o.a. voor het
Handboek.
De verwerking van de middagsessie houdt u nog van ons
tegoed. In ieder geval zal hier ook over geschreven worden
in het Handboek. Graag horen wij uw ervaringen met het
volksvertegenwoordigerschap.
Via www.bestuurders.christenunie.nl zullen wij werken
aan onderlinge uitwisseling hiervan.

5. Deskundig, gedegen en bestuurlijk capabel
Dossierkennis, bestuurlijke kwaliteit, kennis van zaken en
gefundeerd zijn termen die veel ChristenUnie-bestuurders
bekend in de oren zullen klinken. We willen graag gezien
worden als deskundig, gedegen en bestuurlijk capabel (in
combinatie met het eerste kernbegrip ‘betrouwbaar’). Zo
staan we overigens vaak ook al bekend. ChristenUniebestuurders zijn over het algemeen heel bestuurlijk ingesteld. We hebben nu eenmaal een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn sterk gericht op het algemeen belang.
Dit kernbegrip moeten we ook zeker vasthouden.
Tegelijkertijd moeten we zoeken naar de juiste mix met de
andere kernbegrippen. Met de kernbegrippen 1 en 3 bijt het
zeker niet.
Dat brengt mij meteen bij een laatste opmerking. De kernbegrippen 2 en zeker 4 worden nog wel eens als tegenge-
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“In heaven it is just like Kenya,
Evangelicalen en politiek in de Derde Wereld
Door Cors Visser

Meer en meer Afrikanen, Aziaten en Zuid-Amerikanen komen
naar het door de joods-christelijke traditie gestempelde Westen
om opnieuw het Evangelie te brengen. Een rare gewaarwording.
Enkelen mogen Nederland dan als een christelijke of zelfs protestantse natie zien, dat is het de facto al lang niet meer. Als we
kijken naar het percentage evangelicalen, dan komt Nederland
uit op rond de 100e plek in de wereld.1 Veel landen uit de Derde
Wereld hebben grotere percentages evangelicalen in hun midden.
Booming business voor christelijke politiek?

Paul Freston
Evangelicals and politics in Asia, Africa
and Latin America
Cambridge University Press (July 2001)
ISBN: 0521800412
Prijs: f 77,89
Hardcover, 368 p.

Veel landen hebben in
ieder geval de schijn tegen.
Corruptie, machtsmisbruik,
vriendjespolitiek, zelfverrijking e.d. zijn etiketten die
vaak geplakt worden op
het bestuur van veel
Derde-Wereldlanden. Is dat
niet merkwaardig, als er
tegelijkertijd 20% van de
inwoners evangelicaal is en
– breder - als in tientallen
Derde-Wereldlanden het
officiële percentage christenen boven de
80% ligt? Welke rol spelen christenen in
die landen? Spelen ze sowieso wel een
rol? Paul Freston wil in zijn boek
Evangelicals and politics in Asia, Africa and
Latin-America daar een begin van een
antwoord op geven.
Eerst geeft Freston aan, wat hij onder
‘evangelicals’ verstaat. Evangelicalen voldoen aan de volgende kenmerken: nadruk
op bekering, nadruk op het belang van
evangelisatie en zending, de bijbel als
gezaghebbend Woord van God en de
nadruk op het belang van de kruisdood
van Jezus Christus. Evangelisch is dus iets
anders dan evangelicaal, zij vormen daar
slechts een onderdeel van, net als de gereformeerden in velerlei varianten en bijvoorbeeld de charismatische RoomsKatholieken. De vraag is nu, of de evangelicalen een eenduidige opstelling hebben
als het gaat om de beïnvloeding van de

34
DenkWijzer - april 2003

politiek. Om deze vraag te beantwoorden
deed de auteur onderzoek in 27 verschillende Derde-Wereldlanden, waarbij ieder
land in een afzonderlijk hoofdstuk aan
bod komt.
Al snel is duidelijk dat evangelicalen een
zeer verschillende inbreng hebben. Zo
streven Zambia en Guatamala bijvoorbeeld naar een protestantse staat, terwijl
evangelicalen in Brazilië of Angola zich
veel meer richten op het eigenbelang. Het
is moeilijk oorzaken aan te wijzen voor
die verschillen, maar als Freston die 27
landen op een rijtje zet, kan hij wel enkele
algemene lijnen trekken.
Evangelicalen in Latijns-Amerika zijn zich,
in tegenstelling tot die in Afrika en Azië,
niet zo bewust van hun koloniale verleden. Daarvoor zijn de huidige economische banden met het Westen ook te
nauw. Juist het feit dat LatijnsAmerikaanse landen in een aantal opzichten veel op Westerse landen lijken, in
combinatie met de heersende armoede,
vormde een goede voedingsbodem voor
de bevrijdingstheologie. Deze theologie
heeft in de jaren ’70 en ’80 veel aanhangers gehad en ook de evangelicale theologie beïnvloed. Ook anders dan in Azië en
Afrika is het feit dat de LatijnsAmerikaanse landen overwegend christelijk, met name Rooms-Katholiek zijn. In
andere Derde-Wereldlanden zijn meer
wereldgodsdiensten present. Voor de poli-

Boekenwijzer

there is only one party”
tieke opstelling heeft de aan- of afwezigheid van andere godsdiensten behoorlijke
consequenties.
In Latijns-Amerika heeft het tot gevolg
dat de meeste evangelicalen de politieke
betrokkenheid van de Rooms-Katholieken
als voorbeeld nemen. Zij zijn jarenlang de
machthebbers geweest die allerlei privileges aan de Roomse kerk, Roomse organisaties en Roomse mensen toekenden en
de overheid dus actief gebruikten om
deze instituties in stand te houden. In
Brazilië komt een soortgelijke politieke
opstelling van de evangelicalen wel pijnlijk duidelijk aan het licht. De politiek
wordt door hen vooral gezien als mogelijkheid om de christelijke radio- en TVstations in stand te houden en uit te breiden. Het zijn dan ook met name de eigenaren van deze stations, kerkleiders, die
politiek actief zijn. De instandhouding
van het eigen evangelie-TV-imperium heiligt in veel gevallen de middelen.
Partijkeuze en ideologie zijn van ondergeschikt belang en omkoping zowel van als
door evangelicalen in het parlement is
een regelmatig terugkerend verschijnsel.
Dat politiek meer voor religieuze doeleinden gebruikt wordt dan andersom, is een
gegeven dat in het algemeen voor alle
bestudeerde Derde-Wereldlanden geldt.
In Aziatische en Afrikaanse landen speelt
de confrontatie tussen verschillende
godsdiensten een grote rol. Nigeria,
Indonesië en India zijn landen waar de
spanning hoog op kan lopen. In Nigeria
missen met name aanhangers van pinkstergroeperingen een visie op de publieke
zaak. Onder het motto “only righteous
will vote for the righteous” ziet men het
bekeren van moslims als een politieke
daad. Evenals religie is ook etniciteit van
groot belang. Om religieuze en etnische
conflicten te voorkomen hebben een aantal Afrikaanse regeringen, bijvoorbeeld in
Uganda en eerder ook Kenya, daarom een
éénpartijstelsel ingevoerd. Een éénpartijsysteem leidt echter gemakkelijk tot een
dictatuur. Maar dat vinden lang niet alle
evangelicalen even erg. Bij tijd en wijle
worden dictators door de evangelicalen

gesteund. Zolang ze maar de vrijheid hebben om te geloven. Een mooie illustratie
daarvan gaf een Kenyaan ten tijde van
het éénpartijenstelsel (1982-1991) in dat
land: “In heaven it is just like Kenya. There
is only one party- and God never makes a
mistake. We have freedom of worship.
What else do we want?” (p.146). Overigens
is er in Kenya, mede dankzij het verzet
van evangelicalen tegen het éénpartijenstelsel (foto op cover van het boek), nu
sprake van democratie.
Vaak is er een verband tussen etniciteit
en religie. Dat komt met name doordat
missionarissen en zendelingen zich
richt(t)en op bepaalde bevolkingsgroepen, zoals bijvoorbeeld de Dalits in India
en de Karen in Myanmar. Evangelicalen in
deze landen zetten zich niet alleen in voor
meer religieuze vrijheid, maar ook voor
het tegengaan van de onderdrukking van
(de eigen) bevolkingsgroepen. Wat het
belangrijkste is of eerst komt, is vaak
lastig uit te maken. In ieder geval speelt
eigenbelang in de meeste gevallen een
belangrijke rol.
Voor veel evangelicalen in DerdeWereldlanden geldt dat ze een bijbelse
visie op het publieke domein missen.
Belangrijkste aanbeveling van Freston is
dan ook dat evangelicalen een goede, bijbelse visie moeten ontwikkelen op de
aard en de doelen van de overheid en dat
men de praktische politiek daaraan
ondergeschikt moet maken. Dat dit nog
niet gebeurd is, wijt hij vooral aan het feit
dat evangelicalen zich onder de armste
delen van de bevolking bevinden, mensen
die geen contacten hebben met buitenlanders. Mensen uit de upper class-kerken
hebben die instituties en contacten wel
en komen dus meer in aanraking met de
ideeën van christenen die in landen leven
waar al decennialang wordt nagedacht
over de relatie tussen geloof en maatschappelijk handelen.
Hier legt het boek mijns inziens een
mooie uitdaging neer. Het is immers wel
opmerkelijk dat Westerlingen het
Evangelie brengen in andere delen van de

wereld, maar daarbij niet duidelijk
maken, hoe dit vorm te geven op het
publieke terrein. Als het gaat om de hulpverlening, het opkomen voor verslaafden
e.d. (social service), gebeurt dat nog wel,
maar de structurele politieke of economische aanpak (social action) komt nauwelijks aan bod. Voor christenen uit de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk
en Nederland ligt hier een mooie taak.
Wij bezinnen ons al ruim een eeuw op
vragen rond social action en hebben dit
tot in detail uitgewerkt en werken dit nog
steeds verder uit. In andere delen van de
wereld zitten mensen echter te springen
om wat basiskennis en publicaties. Een
evenwichtig programma is nodig om
evangelicalen in andere delen van de
wereld toe te rusten op politiek en maatschappelijk vlak. Dit komt niet alleen de
politiek en de situatie in zo’n land ten
goede, maar zorgt ook dat maatschappelijk actieve christenen elders een betere
naam krijgen en niet geassocieerd worden met corruptie en het nastreven van
eigenbelang. Want dat is nu vaak wel het
geval en terecht.
De Master-opleiding Christian Science and
Sociology aan de VU in Amsterdam is in
dit opzicht een goed initiatief. Ook kan de
internationale studentenvereniging IFES
in dit bewustwordingsproces als aanjager
fungeren, zoals dat in verschillende landen al het geval is.
Al met al is Evangelicals and politics een
heel interessant boek voor iedereen die
geïnteresseerd is in christelijke politiek
over de grens. Maar zoals de auteur zelf
ook aangeeft, is het nog maar een globale
analyse; slechts enkele hoofdlijnen zijn er
per land aan te geven. Algemene conclusies zijn er nauwelijks te trekken, behalve
dat het beeld erg divers is. Wel zijn er voldoende aanknopingspunten om verder
onderzoek te doen naar de rol van evangelicalen in verschillende landen en om
als evangelicale Nederlanders onze partners in het Zuiden bij te staan in het ontwikkelen van visie op de verantwoordelijkheid van christenen in de samenleving.

35
april 2003 - DenkWijzer

Inhoudsopgave
Vrije en eerlijke verkiezingen
De Aftrap door J.P. de Vries

2

De vulling van het mondiale vacuüm
Economen in de strijd tegen het economisme
ThemaInterview met Bas de Gaay Fortman en Bob Goudzwaard

4

Voedsel is een recht
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de strijd tegen honger
ThemaStudie door Eelco Fortuijn, voorzitter FairFood

8

Hoe zeg ik het de mensen thuis?
Twee weggegireerde Nederlanders over armoede, lage lonen en
landadoptie
ThemaStudie door Gert-Jan Segers en Marius Doornenbal

12

Europa als open concept
ThemaStudie door Benjamin Anker

16

Belastingheffing raakt de interne markt
ThemaReactie door J.P. de Vries

19

Van onze vrienden in … Estland
Column Accent door Peter Vosu, Internationaal Secretaris CVE

20

Het vloekverbod, het ene doen en het ander niet nalaten
Lokaliteiten door Corine Dijkstra

21

Implicaties van de opheffing van het bordeelverbod
Studie lokale overheid door Jacob Pot en Mirjam Metting

22

Beste bestuurders
Openingstoespraak bestuurderscongres door Joop Alssema

26

Een bijna onmogelijke taak?
Inleiding op sprekers door Joop Alssema

27

Gij geheel anders
Samenvatting toespraak door Tom Viezee

28

Zien en gezien worden
Toespraak door Arie Slob

29

De vijf kernbegrippen voor ChristenUnie-bestuurders
Uitwerking van groepdiscussies door Erik van Dijk

32

In heaven it’s just like Kenya
BoekenWijzer door Cors Visser

34

DenkWijzer

Thema: Geef me de ruimte!
Rust en ruimte in de stad
Multifunctioneel platteland
Water als ordeningsprincipe
Oost, west, vakantiehuis best?

3

jaargang 3 | juni 2003
Studieblad van het wetenschappelijk instituut
en de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie

C

O

L

O

F

O

N

DenkWijzer
studieblad van de ChristenUnie
jaargang 3, nummer 3, juni 2003
Oplage: 3100
ISSN-nummer: 1568-5845
DenkWijzer is een publicatie van het
Wetenschappelijk Instituut (de mr. G. Groen
van Prinsterer stichting) en de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie.
DenkWijzer wordt toegezonden aan alle
donateurs van het Wetenschappelijk
Instituut, aan alle bestuurders van de
ChristenUnie en aan losse abonnees.
U kunt abonnee worden van DenkWijzer voor
e 14,- per jaar (jongeren tot en met
25 jaar betalen slechts e 9,50). Voor een klein
bedrag extra bent u echter al donateur van het
Wetenschappelijk Instituut (e 26,- per jaar,
jongeren e 14,-). U krijgt daarvoor naast vijf
nummers van DenkWijzer ook ongeveer vijf
andere publikaties en informatie over congressen, activiteiten e.d. Voor niet-abonnees en
niet-donateurs kosten losse nummers van
DenkWijzer e3,- per stuk (excl. verzendkosten).
DenkWijzer verschijnt op de tweede zaterdag
van februari, april, juni, oktober en december
Deadline kopij volgende nummer:
1 september 2003
Redactie:
J.P. de Vries (hoofdredacteur), Henk Visser
(namens bestuurders), Reinier Koppelaar
(namens Tweede Kamerfractie), Marco Boers
(hoofd communicatie landelijk bureau) en
Erik van Dijk (eindredacteur).
Vormgeving:
Douglas Design, www.douglasdesign.nl
Druk:
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf B.V.
Uitgave, redactie en administratie:
Mr. G. Groen van Prinsterer stichting
Wetenschappelijk Instituut van de
ChristenUnie
Postbus 439 • 3800 AK AMERSFOORT
Tel.: 033 - 422 69 60
Fax: 033 - 422 69 68
Email: denkwijzer@christenunie.nl
of wi@christenunie.nl
www.wi.christenunie.nl
www.bestuurders.christenunie.nl
Rabobank rekening nummer 1230 18250
DenkWijzer verwelkomt bijdragen van lezers.
Wilt u daarvoor eerst even contact met ons
opnemen?
Copyright ChristenUnie 2003
Overname van artikelen en/of illustraties
uitsluitend na toestemming van de redactie.

2
DenkWijzer - juni 2003

RDueb rAi fetkrsanpa a m

Politici die hun ‘cue’
van boven halen
Door J.P. de Vries, hoofdredacteur

In mei moest ik een paar uurtjes wachten op een Londens vliegveld. Ik kortte de
tijd met het doorbladeren van enkele kranten, waaronder The Times. Het was de
editie van 6 mei. Op de opiniepagina werd mijn oog getroffen door een kop die
luidde: Thank God for politicians who take their cue from above. (‘Cue’ betekent
hier zoiets als richtsnoer; letterlijk is het de stok waarmee aan biljartballen
richting wordt gegeven.) Aangezien je zoiets niet direct in zo’n krant verwacht,
was mijn interesse voldoende geprikkeld om het hele artikel te lezen.
Thuisgekomen besloot ik de strekking door te geven aan de lezers van DenkWijzer.
De schrijver van het bewuste Times-artikel
haakte aan bij een opmerking van zijn premier Blair. Deze had de zaterdag daarvoor in
een interview met die krant gezegd, dat hij,
als hij eens zijn Maker zou ontmoeten, met
een goed geweten verantwoording zou willen afleggen van zijn beslissing inzake de oorlog om Irak. Ook de Amerikaanse president
Bush beroept zich geregeld op zijn vertrouwen op God. Dat zulke prominente wereldleiders zo openlijk over hun band met God spreken en hun politieke werk daarmee in verband brengen, is vandaag niet gebruikelijk
en geeft bij anderen soms zelfs gêne. Een religieuze drijfveer wordt vaak in verband
gebracht met fanatisme en gebrek aan verdraagzaamheid.
Maar deze schrijver zag dat anders. Het besef
van een politicus dat hij aan God verantwoording moet afleggen, versterkt juist zijn
verantwoordelijkheidsbesef. Hij zal daardoor
des te zorgvuldiger zijn motieven afwegen en
kritisch staan tegenover argumenten die de
zedelijke toets niet kunnen doorstaan, zoals
machtsbelustheid of materieel gewin.
Daarom is deze auteur dankbaar dat de twee
machtigste mannen van het Westen belijdende christenen zijn en dat ook de leider
van de conservatieve oppositie in zijn land
een belijdend christen is. Daarmee is de
wereld beter af dan met politici die alleen
zichzelf als hoogste maatstaf kennen.
Onwillekeurig gingen mijn gedachten naar
ons eigen land. Wij hebben sinds medio vorig
jaar weer een christelijke premier. Maar in

zijn officiële uitlatingen merken wij weinig of
niets van zijn religieuze drijfveren. Blair en
Bush laten zien, dat het ook anders kan, en
dat niet alleen in het religieuze Amerika,
maar ook in het seculiere Engeland. Waarvan
het hart vol is, kan de mond niet zwijgen,
zeker bij een zo zwaarwichtige beslissing als
het met militair geweld verdrijven van een
tiran.
Zeker, een beroep op God bij het nemen van
een belangrijke beslissing maakt die niet
onaantastbaar voor kritiek. Politieke discussie
wordt hiermee niet afgesneden. Wat de oorlog in Irak betreft, mogen we echter vrijmoedig vaststellen dat het een goede beslissing is
gebleken. Het bleek mogelijk in korte tijd en
met beperkt verlies aan mensenlevens aan
beide kanten, de dictator uit zijn machtspositie te verdrijven. Daarmee is aan heel het
Midden-Oosten een nieuw perspectief geboden, al zal nog veel wijsheid nodig zijn om tot
een nieuw stabiel bestel te komen. Islam en
mensenrechten blijven in een spanningsvolle
relatie staan. De landen daar hoeven het
individualistische westerse vrijheidsbegrip
niet tot het hunne te maken en evenmin
mag het militaire geweld worden gebruikt
om de bewoners tot christenen te maken.
Maar vrijheid en recht zijn universele
waarden, die het waard zijn verbreid en verdedigd te worden, ook door christen-politici.
Laten we God danken, als politici die hun
richtsnoer van boven halen, zich daarvoor
inzetten.

www.timesonline.co.uk
www.christian.org.uk/pressreleases/2003/may_10_2003.htm

ThemaInleiding

Geef me de ruimte!

‘De vreze des
HEREN is het begin
der wijsheid en het

Door Erik van Dijk, eindredacteur

kennen van de

“1. Ruimtelijke ordening is bij uitstek een integrale overheidstaak. Het is daarom

Hoogheilige is

van belang dat het ministerie van VROM het ruimtelijk beleid meer dan voorheen

verstand’

coördineert en bepaalt. (…)

(Spreuken 9 vers 10)

2. Ruimtelijke ordening vraagt om besluitvorming op het juiste geografische
niveau. Selectievere rijkssturing is een goed uitgangspunt, mits in alle gevallen de
noodzakelijke coördinatie en sturing op het bovenlokale niveau blijft bestaan. (…)
3. Ruimtelijke ordening blijft een politieke verantwoordelijkheid. Ondanks de gewenste
en noodzakelijke betrokkenheid van burgers en bedrijven blijven de volksvertegenwoordigers uiteindelijk beslissingsbevoegd. (…)”
De eerste zinnen van de eerste drie aanbevelingen (totaal zestien) in ‘Geleende ruimte.
Een christelijke visie op ruimtelijke ordening’ (ChristenUnie 2000, p.135).
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Kijk voor een complete inhoudsopgave op de achterkant (p.36)

Stad vs. platteland, land vs. water, kopen vs.
huren, eigen bevolking vs. ‘import’, Rijk vs.
gemeenten, compacter bouwen vs. uitbreiden,
economische ontwikkeling vs. natuurbehoud, …
Al decennialang leidt de verdeling van de
beschikbare ruimte in onze lage landen tot
ingewikkelde dilemma’s en evenzo heftige discussies. Rijk, provincies, gemeenten, milieuorganisaties, bedrijven, boeren en burgers hebben
allemaal hun eigen wensen en belangen, die
vaak niet verenigbaar zijn. Ruimtelijke ordening
- tegenwoordig steeds vaker ‘ruimtelijke ontwikkeling’ genoemd - is bij uitstek een politiek
terrein, want daar moeten pijnlijke prioriteiten
gesteld en lastige keuzes gemaakt worden. En
dat kan niet zonder visie.
Dit nummer van DenkWijzer probeert een bijdrage te leveren aan kennis over en visie voor
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De
DenkWijzer die u nu in handen heeft staat
boordevol artikelen rond het thema. U ziet dat
in de linkerkolom.
Het begint met een interview met oud-minister
van VROM Margreeth de Boer (PvdA).
Vervolgens schetst Tweede Kamer-fractiemedewerker Reinier Koppelaar de ontwikkelingen
rond de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, de
spraakmakende nota die het licht zag onder het
ministerschap van Jan Pronk en strandde in het
zicht van de haven door de val van het kabinetKok-II.

Daarna volgen artikelen over landbouwbeleid
en plattelandsbeleid, stedelijke ontwikkeling en
integriteit als nieuw criterium voor ruimtelijke
ordening, over verstandig waterbeheer en over
twee hete lokale hangijzers: permanente bewoning van vakantiehuizen en bouwen voor eigen
bevolking.
Verder vindt u in dit nummer de rubrieken
DenkKader, WoordWijzer en BoekenWijzer.
DenkKader is geschreven door de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer,
Egbert Schuurman. In BoekenWijzer wordt uitgebreid aandacht besteed aan een recent CDArapport over een stevigere aanpak van de integratie in onze multiculturele samenleving en
aan een boekje van de hand van Gert Schutte.
Veel leesgenoegen toegewenst!

Op de vorige pagina heeft u de laatste Aftrap
kunnen lezen van de hand van hoofdredacteur J.P. de Vries. Begin juni neemt hij afscheid
van de Eerste Kamer en hij heeft aangegeven
dan ook te stoppen met andere bezigheden
bij de ChristenUnie zoals het hoofdredacteurschap van DenkWijzer. De Vries wil zich
volledig gaan inzetten voor kerkelijk werk.
Wij danken hem voor zijn grote inhoudelijke
en redactionele inbreng en wensen hem Gods
zegen toe.
In het volgende nummer van DenkWijzer zal
de nieuwe hoofdredacteur zich aan u voorstellen.
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Rust en ruimte in de stad
Door Cors Visser

Wie ordent de ruimte? Is dat de Rijksoverheid, de gemeente of is het de provincie die deze rol
opeist? Bij wie zou die rol eigenlijk het beste passen? Aan wie kun je deze vragen beter voorleggen dan iemand die op al deze niveaus bestuurder is geweest? Een interview met
Margreeth de Boer, voormalig gedeputeerde in Noord-Holland, voormalig commissaris van
de Koningin in Drenthe, voormalig minister van VROM en de huidige burgemeester van
Leeuwarden over de inrichting van onze ruimte.
Na uw ministerschap bent u burgemeester
geworden en bent u niet meer direct verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening.
Wat heeft u nog met dat onderwerp?
Ruimtelijke ordening is een belangrijk interesseveld en
dat blijft het altijd. Ik heb op dat terrein geen speciale
bevoegdheden meer. Die liggen bij de wethouder ruimtelijke ordening. In het college zijn er natuurlijk wel gesprekken over. Het is een onderwerp dat je nooit loslaat.
In de discussies rond het opstellen van de Vijfde Nota
ruimtelijke ordening ging het vaak over de verhouding
tussen de bestuurslagen. Welke laag zou volgens u de
voortrekker moeten zijn?
Er bestaat geen eenduidig antwoord. Ik ben van mening
dat het Rijk nog steeds op hoofdlijnen moet sturen. Dat
betekent dat de minister aangeeft wat zijn of haar visie
is op de ruimtelijke inrichting van ons land. Die visie zou
ook gedeeld moeten worden door het kabinet. Dat lijkt
een voor de hand liggende opmerking, maar dat is nu
juist een van de moeilijkste zaken. Als er niet een gedeelde opvatting is over hoe we willen dat Nederland er uitziet, dan gaat het in de ruimtelijke ordening echt om
macht. Waar ik bang voor ben, is dat het daar naar toegaat: een situatie waarin een uitruil van belangen
plaatsvindt, die een beetje van dit en die een beetje van
dat. Gevolg is dan, dat al die wensen van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, van Verkeer en Waterstaat en
andere ministeries als het ware door de minister van
VROM in een kaartje gepast mogen worden. Ruimtelijke
ordening is echter, dat je van tevoren met elkaar een
visie hebt, een beeld van hoe Nederland er uit moet zien.
Dat heeft overigens niets te maken met het feit, dat het
land gemaakt zou worden vanuit Den Haag. Je moet wel
weten wat er leeft in het land.
U wilt dat VROM het voortouw neemt in discussies, zonder
dat er allerlei rapporten van andere ministeries op tafel
liggen.
Ja. In de Wet op de Ruimtelijke Ordening staat nog steeds,
dat de minister voor RO sturing en leiding moet geven.
Maar je bent als minister dienstbaar aan de ruimtebe-
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hoeften van mensen. Je moet wel rekening houden met
de wensen die er zijn. Er is in Nederland een hele duidelijke stroming die zegt, dat we zorgvuldig met de ruimte
moeten omgaan. Aan de ander kant liggen er een aantal
opgaven die haaks staan op dat gegeven.
De regering moet sturen op hoofdlijnen. De provincie en
de gemeenten hebben echter ook een duidelijke vinger in
de pap. Op basis van de algemene Rijksfilosofie valt de
verbijzondering van dat Rijksbeleid naar provinciaal
niveau aan de provincies zelf. En de gemeenten hebben
de allerbelangrijkste rol, krachtens de wet op ruimtelijke
ordening. Zij maken de voor de burger bindende plannen.
Ziet u in de toekomst dat de gemeente die belangrijkste
rol blijft houden?
Ik zou willen dat er niet zo’n strijd zou zijn, maar die is er
natuurlijk gewoon. Er zou al heel veel kou uit de lucht
zijn als het Rijk zou aangeven hoe ze om wil gaan met
ruimteclaims van kleine en grote gemeenten. Als het Rijk
daar iets over kan zeggen, dan kan dat doorwerken in
streekplannen en dan ook in gemeentelijke plannen. Op
het ogenblik dat het Rijk daarin niet helder is, dan betekent het dat de ruimte op basis van politieke verhoudingen ingericht wordt en dat kan per vier jaar veranderen.
Het is slecht voor de kwaliteit van de omgeving als dat
het geval is.
Maar in die relatie tussen gemeenten en provincie, vindt u
dan dat de bestemmingsplannen als enige bindend moeten blijven?
Ja. Maar ik vind wel dat de streekplannen heel bepalend
moeten zijn. Het is nog steeds een belangrijk instrument. De provincie moet op grond van kwaliteitsoverwegingen aangeven in welke streken wel en niet gebouwd
mag worden. De provincie moet haar rug recht houden
en gaan voor kwaliteit. En dat is moeilijk, want de provinciale overheden zitten zeker in de niet-randstedelijke
gebieden heel dicht op de lokale overheid. Het is lastig
om je daarvan los te maken. Provincies kiezen vaak voor
de kleine gemeenten, terwijl de grote gemeenten vaak
de steun van de provincie nodig hebben.

ThemaInterview
eigen woningen nodig hebben. Het is een boom die hoe
langer hoe dikker wordt.
Ik heb in het verleden vaak gezegd, dat we dat niet zouden moeten doen en dat we dus heel duidelijk taakstellingen zouden moeten geven aan gemeenten. Dat betekent dat sommige gemeenten slechts heel marginaal
mogen bouwen. Tegelijkertijd zie je dat zo’n beleid
eigenlijk niet gedragen wordt door de bevolking. Dus
dan houdt het op een gegeven moment op. Daarvoor
ben je politicus. Je kunt wel roepen dat je het anders
wilt, maar als mensen om hen moverende redenen zeggen dat ze niet in die stad willen wonen, dan moet je als
overheid zorgen dat er buiten de stad mogelijkheden
zijn. Maar omdat wij in Nederland met schaarse ruimte
zitten, zul je toch hele duidelijke richtlijnen moeten
geven hoe dat moet. Anders kom je in een situatie
terecht dat er wel heel weinig ruimte overblijft.

U geeft aan dat de procedure belangrijk is, maar dat de
inrichting natuurlijk ook afhangt van de inhoud. Wat is
voor u het belangrijkste voor de daadwerkelijke inrichting
van de ruimte?
Ik heb altijd gezegd dat het uitermate belangrijk is dat je
in Nederland probeert zodanig te bouwen, dat je efficiënt met de ruimte omgaat. Dat betekent dat we ons niet
kunnen permitteren dat ruimte vermorst wordt. Als je
ziet dat bedrijventerreinen, ook rond de grote steden,
nog steeds in een of twee lagen gebouwd worden, dan
vind ik dat een verknoeiing van de ruimte. Zeker bij de
grote steden moeten bedrijventerreinen zo ingericht
worden dat de ruimte maximaal benut wordt, en dat
kan heel goed. Op het gebied van volkshuisvesting zijn in
de grote steden wel duidelijke stappen vooruit gedaan
wat betreft intensief ruimtegebruik. Maar het betekent
tegelijkertijd ook, dat mensen die om welke reden dan
ook meer ruimte willen, naar buiten trekken. Want in de
dorpen wordt nog steeds volop gebouwd voor de stedelingen. In de afgelopen 20 jaar heb je gezien dat al die
kernen, ook in Friesland, met grote nieuwbouwwijken
zijn omringd. Daar is naar mijn gevoel te weinig een
keuze gemaakt. De komende periode moet het Rijk in
samenspraak met de provincies daarin meer duidelijkheid creëren.
U vindt dus niet dat gemeenten mogen bouwen voor de
eigen bevolking?
Uitspraken dat iedere gemeente of dorp moet bouwen
voor de eigen bevolking zijn ogenschijnlijk helder, maar
in de realiteit kun je er alle kanten mee op. Want nieuwbouw betekent vrijwel altijd, dat mensen vanuit de kern
van het dorp daar gaan wonen en dat de woningen die
vrijkomen weer verkocht worden aan mensen van buiten. Je krijgt dus veel nieuwe bewoners in de kernen. En
die nieuwe bewoners hebben ook weer kinderen die hun

En wat vindt u als gemeenten allerlei instrumenten ontwikkelen – bijvoorbeeld startsubsidies - om te proberen
toch hun eigen bewoners in de gemeente te kunnen laten
wonen?
Volgens mij mag dat officieel allemaal niet. Het vervelende is, dat je dan met twee maten gaat meten. Als je
dan toevallig in zo’n mooie landelijke gemeente woont,
dan heb je een recht dat iemand uit bijvoorbeeld
Amsterdam niet heeft. Dat is strijdig met onze ideeën
van gelijke rechten. Desalniettemin gebeurt het wel. Ik
weet van bepaalde gemeenten, dat toen ze uiteindelijk
toestemming kregen om uit te breiden, dat die nieuwe
wijken helemaal gevuld werden met dure huizen die
helemaal niet voor de oorspronkelijke bevolking waren.
Dat was dus niet de bedoeling. Het hemd is soms nader
dan de rok. Kavels verkopen aan kapitaalkrachtigen van
buiten is soms heel aantrekkelijk.
Het Rijk en de provincie moeten aan de gemeenten duidelijk maken in hoeverre bouwen voor de eigen bevolking
e.d. mag.
Ja, maar ook de gemeente moet zich hierover buigen.
Een goed gemeentebestuur wil zich daar planologisch in
verdiepen. Het gaat niet goed als je als gemeentebestuur
alleen maar denkt “we willen meer uitbreiden omdat
het een groter draagvlak geeft voor de eigen voorzieningen”. Je moet toch aandacht besteden aan de identiteit
van de gemeente. Niet elk dorp zou het karakter van een
overloopgemeente moeten hebben. Dat tast op een
geweldige manier de kwaliteit van ons landelijk gebied
aan.
Maar, het is een feit dat het vaak niet gebeurt. Veel
gemeenteraden willen gewoon uitbreiden. Onlangs hoorde ik dr. Wouter van Dieren, directeur van het Instituut
voor Milieu- en Systeemanalyse half schertsend zeggen,
dat ze eigenlijk al die wethouders ruimtelijke ordening
van kleine gemeenten maar moesten opsluiten. Die zijn
alleen maar bezig met nieuwe woningen en nieuwe
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bedrijventerreinen zonder al te veel rekening te houden
met landschap en milieu.
Dat kan hij natuurlijk wel zeggen, maar die wethouders
zijn natuurlijk wel weer gekozen door de bevolking. Het
dilemma is dat heel veel mensen er toch voor kiezen om
al dan niet met kinderen zodanig te wonen dat ze een
tuin hebben, dat ze ruimte hebben. Dat maakt dat je al
gauw kijkt naar mogelijkheden buiten de stad. En die
opgetelde wensen van al die individuen maakt dat onze
ruimte niet op de meest efficiënte manier gebruikt
wordt. Dat erken ik ook wel. Het is niet altijd plezierig
wonen in de stad. Ik zou onze stedenbouwkundigen nog
veel meer willen aansporen om stedelijk te bouwen met
een grote kwaliteit, zodat mensen geen overlast hebben
van elkaar en dat ze een stukje privacy kunnen ontlenen
aan een binnentuin, een patio of iets dergelijks. Daar
zou meer aandacht voor moeten komen. Ik ben er heilig
van overtuigd dat het een zware opgave is voor al die
gezinnen waar die man en die vrouw al gauw drie kwartier of een uur moeten reizen met de auto. Ook al kun je
dan in je eigen tuin zitten. Als je mensen een woonomgeving zou kunnen aanbieden dichter bij het werk, dus
in de stad, maar wel zo dat er privacy is, dan is er minder
behoefte aan vrijstaande woningen buiten de stad.
Belangrijkste ruimtelijke opgave voor u is dus het aantrekkelijk maken van de steden?
Ja, maar dan de steden aantrekkelijk maken op een
andere wijze. Ik ken geen voorbeeld waar het al goed
werkt. Het moet echt anders. De manier waarop we nu
het land inrichten waarbij iedereen grote afstanden
moet overbruggen naar werk en woning is niet goed en

Percentages van het totale oppervlakte van Nederland
(incl. water):
Totale landoppervlakte van Nederland is 34.000 km2
(ter vergelijking: Frankrijk beslaat 541.000 km2 land).
Verder heeft Nederland aan wateroppervlakte nog
3.423 km2 binnenwater en 4.213 km2 buitenwater.

loopt vast. Alleen al op grond van mobiliteit moeten we
op een andere manier bouwen.
De steden moeten de ruimte krijgen om hun vernieuwing fullspeed door te zetten. Ik vind dat ook eisen gesteld
mogen worden aan de steden. Ze moeten kwalitatief
zeer hoogwaardig bouwen. Dat is duurzaam in milieuopzicht, maar ook wat betreft de houdbaarheidsdatum
van het wonen. Met andere woorden: als er nu stedelijke
vernieuwing plaatsvindt, moet het over 50 jaar nog
steeds aantrekkelijk zijn voor mensen om er te wonen.
Op alle manieren moet gewerkt worden aan een kwaliteitsimpuls voor de steden. Als de steden aantrekkelijk
worden, zal het de druk van het landelijk gebied afhalen.
Dat is moeilijker en duurder, dat realiseer ik me ook wel.
Maar het is wel noodzaak.
U wilt de druk van het landelijk gebied afhalen, maar hoe
zou het landelijk gebied er uit moeten zien en welke betekenis heeft landbouw daarin?
We moeten meegaan met de behoefte in de samenleving die er is voor meer duurzame landbouw. En duurzame landbouw is vooral extensieve landbouw en daar heb
je weer meer grond voor nodig. Ik geloof niet zo in die
intensieve landbouw, ik geloof niet in de varkensflats.
Daar verzetten mensen zich ook tegen, dat staat haaks
op datgene wat wij als juist ervaren. Ik denk dat we de
komende jaren absoluut nog heel veel grond nodig hebben voor de landbouw. Omdat er meer grond nodig zal
zijn voor de bedrijfsvoering, betekent het wel dat het
aantal agrariërs achteruit zal gaan.
Even een ander thema: water. De laatste jaren wordt
water steeds meer gezien als belangrijkste ordeningsprincipe. Vindt u dat terecht?
Absoluut. Het heeft heel lang geduurd voordat de ‘
waterwereld’ dat voor elkaar kreeg. Ik weet bijvoorbeeld,
dat in mijn tijd als gedeputeerde in Noord-Holland (in
de tachtiger jaren) in de planologische commissie al pleidooien waren om water als een ordeningsprincipe te
hanteren. Mede door een aantal overstromingen hebben
we het belang van water nu meer ingezien. Hier in
Friesland hebben we water als kwalitatief element ingevoerd. Aan de zuidkant van de stad maken we zelfs
water bij.

Overige gronden 6,1%

Water 18,5%

Bebouwde terreinen 7,7%

Natuurlijke
terreinen 3,3%
Bos 7,8%
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Landbouwgrond 57%

Als ik mensen hoor over de plaats van water in de ruimtelijke ordening dan klinkt het vaak als een holle frase. Gaat
niet alles op de oude voet door met iets meer aandacht
voor de waterhuishoudkundige aspecten?
Ik weet niet of je daar gelijk in hebt. Het zijn natuurlijk
bewegingen die niet zo snel gaan. Verkeer en Waterstaat
heeft een grote studie gemaakt over de stroomgebieden.
V&W houdt daar via VROM wel degelijk zicht op. Ik denk
ook dat het van gemeenten onverstandig zou zijn om
daar geen rekening mee te houden, omdat het de kwaliteit van het landschap kan verhogen. Zeker ook als het
gaat om de karakteristieken van een gebied dan is water
daarin vaak bepalend.

ThemaInterview
Terug naar de bestuurslagen. Hoe schat u in dat het nieuwe kabinet van CDA, VVD en D66 de verhoudingen tussen
de bestuurslagen vorm gaat geven. De reactie van CDA en
VVD op de Vijfde Nota lijkt de verwachting te rechtvaardigen dat er meer bevoegdheden naar de gemeenten gaan.
Dat hoop ik wel, maar dat zie ik nog niet. Ik zie eerder
een centralisatietendens en daar ben ik niet zo gelukkig
mee. Ik vind dat de Rijksoverheid wel een visie moet etaleren, maar ze moet niet op het niveau van de regio zelf
ordenen. Ik vind, dat als je een schaalniveau lager komt,
dat dan de provincie een belangrijke functie heeft. Maar
dan moet de provincie zich ook niet al te gedetailleerd
bezighouden met dat wat zich binnen de lokale gemeenschappen afspeelt.
Zou niet juist een centrum-rechts kabinet die centralisering willen doorbreken?
Nee, ik denk het niet. De VVD heeft zeker centralistische
tendensen in zich, maar misschien vergis ik me.
Minister Kamp wilde juist weer veel ruimte geven aan
gemeenten.
Ja, maar als ik dan weer minister Remkes hoor, zit hij
veel meer op de centralistische toer. Enerzijds hoor ik
Kamp zeggen: gemeenten moeten voor hun eigen bevolking kunnen bouwen en we laten dat aan de gemeenten
over. Kamp is dan ook een oud-gemeenteman. Remkes is
een oud-provincieman en hij legt veel meer de nadruk
op de provincie. Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uit
komt.

Als u in één of ander kabinet zelf nog weer minister zou
worden, waar zou u dan de prioriteit leggen.
Als we het hebben over toekomstig ontwikkelingen, dan
ben ik ervan overtuigd dat de manier waarop mensen
nu leven - het overbruggen van grote afstanden van
werk naar huis - op den duur niet de meest prettige
manier van leven is. Mensen reizen niet naar hun werk
omdat ze het zo plezierig vinden, maar omdat ze er toe
genoodzaakt zijn. Vanuit die behoefte zou je moeten
plannen. We volgen nu de ontwikkelingen. We zien de
mensen zich uitspreiden, dus denken we: ‘dat is de
behoefte van de mensen’. Maar we zouden ons ook wel
kunnen afvragen: ‘waarom doen die mensen dat, hebben
ze wel zoveel behoefte om lang in die file te zitten?’ Ik
denk dat wat ze eigenlijk zouden willen - rust en ruimte
- in de oorspronkelijke leefomgeving niet voldoende aanwezig was.
U wilt dus meer richting geven op de achterliggende
oorzaken.
Ja. We moeten ons meer verplaatsen in de jonge gezinnen. Dat die mensen naar buiten willen en een eengezinswoning willen, lijkt logisch. Maar waarom ze dat willen, is omdat ze dat niet vinden in de stad. Daar is geen
huis met ruimte, met uitloopruimte en met rust. We
moeten ons dus in de eerste plaats beraden op een
andere manier van stedenbouw.
Eigen website van Margreeth de Boer:
http://home.planet.nl/~deboe118/home.html

Ontwikkeling grondgebruik (oppervlakte van Nederland excl. water)

1977

Bos en natuurlijke gebieden 13,5%

1996

Bos en natuurlijke gebieden 15,0%

Dag- en verblijfsrecreatieterreinen 0,8%

Dag- en verblijfsrecreatieterreinen 0,9%

Bebouwde terreinen 7,7%
Bebouwde terreinen 9,4%

Sportterreinen 0,6%

Sportterreinen 0,9%
Landbouwgrond 72,5%

Landbouwgrond 69,0%

Flevoland was de enige provincie waar het oppervlakte landbouwgrond toenam (ontrukt aan het water). In Zuid- en Noord-Holland
nam de hoeveelheid landbouwgrond het sterkst af.
De uitbreiding van bebouwd gebied varieerde in alle provincies tussen de 10 (Groningen, Zeeland en Limburg) en 30% (Friesland,
Overijssel, Utrecht), maar in Flevoland was het 150% (Almere, Lelystad en Zeewolde).
De stijging van de hoeveelheid bos is vooral te danken aan de provincie Groningen, waar met Europese subsidies braakliggende
landbouwgrond met bomen is beplant.
Bron: CBS
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Wordt de ruimte nog geordend?!
Van Vijfde Nota naar Nota Ruimte; drie jaar ruimtelijke plannenmakerij
Door drs. R.J. Koppelaar, beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie ChristenUnie

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de totstandkoming van het nationaal ruimtelijk beleid. De vraag dringt zich op of de nieuwe Nota Ruimte nog iets zal toevoegen aan wat
op provinciaal en lokaal niveau al wordt afgesproken. De sturende kracht van centraal ruimtelijk beleid
staat ter discussie, maar vooral is er sprake van gebrek aan planologische ambitie. De Nota Ruimte zal een
zwaar beroep doen op het verantwoordelijkheidsbesef van raads- en statenfracties om de eigen verstedelijking binnen grenzen te houden en het landelijk gebied te beschermen.

Politieke dynamiek
“De grote uitdaging voor de Vijfde Nota is om hetzelfde
enthousiasme los te maken als destijds [bij de Vierde
Nota], maar dat niet meer door de vingers te laten glippen. (…) Vanwege de grote economische dynamiek van de
jaren negentig liep de Vierde Nota Extra uiteindelijk achter de feiten aan.”1 Deze waarschuwende woorden van de
parlementaire werkgroep Vijfde Nota (bekend als commissie-Duivesteijn) werden opgeschreven zes maanden
voordat de Vijfde Nota in december 2000 werd gepresenteerd. Sindsdien zijn er bijna drie jaren verstreken. Jaren
waarin de Vijfde Nota werd gepresenteerd en de inspraakrondes van start gingen zoals dat hoort volgens de Wet
op de Ruimtelijke ordening. Dat leidde een klein jaar later
tot deel 2 en 3 van de Vijfde Nota, waarin de inspraak
werd verwerkt tot een kabinetsstandpunt. Tot dan toe
ging alles goed.
Intussen begon het tweede Paarse kabinet scheuren te
vertonen, hetgeen ook zijn weerslag had op het ruimtelijk
beleid: zo werd het NVVP2, één van de dragende nota’s
voor de Vijfde Nota, door de Tweede Kamer weggestemd.
Op het moment dat de Tweede Kamer de Vijfde Nota
behandelde gooide de verschijning van het NIOD-rapport
over Srebrenica roet in het eten: het reeds vermolmde
kabinet Kok-II trad af. Verkiezingen volgden, met de
bekende bizarre uitkomsten. Er kwam een Strategisch
Akkoord, waarin het ruimtelijk roer eens stevig werd
omgegooid: er moesten minder ‘grote nota’s’ komen, het
platteland moest niet ‘op slot’ worden gedaan, bij maatschappelijke belangen en ontwikkelingen zou worden

‘aangesloten’ in plaats van dat er ‘tegenin’ zou worden
gegaan.
De snelle val van het eerste kabinet-Balkenende verhinderde de demissionaire minister van VROM om met een
aangepaste nota te komen, zodat er uit armoede dan
maar een ‘Stellingnamebrief’3 aan de Kamer werd
gestuurd, op basis waarvan al wel met de lagere overheden zou worden overlegd over de ruimtelijke inrichting
van de landsdelen en regio’s.
Zestien weken na de verkiezingen van januari heeft
Nederland op het moment van schrijven bijna een nieuw
kabinet. Met een variant op het citaat van de Werkgroep
Vijfde Nota zou gezegd kunnen worden, dat vanwege de
grote politieke dynamiek van het afgelopen jaar de Vijfde
Nota achter de feiten dreigt aan te lopen. In het gunstigste scenario presenteert een nieuwe minister van VROM
binnen enkele weken na zijn aantreden een nieuwe Nota.
Die nota zal overigens de naam ‘Nota Ruimte’ dragen.
Daarin wordt tevens het SGR-24 opgenomen (slechts één
nota minder dus). De Nota Ruimte zal waarschijnlijk
ergens halverwege 2004 van kracht kunnen worden.

Centrale versus decentrale sturing
Het is de vraag of provincies en gemeenten zich deze vertraging kunnen permitteren in de besluitvorming en uitvoering over het eigen ruimtelijk beleid. Veel streekplannen, structuurvisies en bestemmingsplannen zijn in voorbereiding en liggen straks ter bespreking in de Staten respectievelijk gemeenteraden. Bovendien moeten er straks
spades in de grond voor nieuwbouw, herstructurering,

Tijdbalk van ‘Vijfde Nota’ naar ‘Nota Ruimte’

2000
15 december vaststelling
deel 1 in Ministerraad
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2001
februari - mei inspraakrondes in het land • 23 april bespreking deel 1 in de Tweede
Kamer • september - december verstedelijkingsafspraken (herijking Vinac) •
23 november vaststelling deel 3 (Kabinetsstandpunt) in Ministerraad • 14 december
vaststelling Uitvoeringsprogramma in Ministerraad

ThemaStudie

aanleg van recreatie- of natuurgebieden. Zal de werkelijkheid zo lang op de plannenmakers wachten? Minister
Kamp gaf het onlangs ruiterlijk toe: “Ook zonder definitieve besluitvorming over het nationaal ruimtelijk beleid
staan de ruimtelijke ontwikkelingen niet stil”5. Met
zo’n instelling wordt het er niet eenvoudiger op om de
gewenste centrale sturing te geven aan ruimtelijke
ontwikkelingen.
Is centrale sturing eigenlijk wel gewenst? Dit is één van
de kernvragen die een scherpe politieke waterscheiding
bracht in het debat over de Vijfde Nota (hierna: Vijno). De
ChristenUnie-fractie koos in het debat niet rücksichtlos
voor één van beide benadering. De coalitie van CDA, VVD
en LPF liet echter geen onduidelijkheid over haar inzet
bestaan; het Strategisch Akkoord betekende een ommezwaai van centrale (regie door het Rijk) naar decentrale
sturing (meer eigen verantwoordelijkheid voor provincies
en gemeenten). De Stellingnamebrief (hierna: SB) van
minister Kamp benadrukt dat er ‘minder Haagse regels’
komen en dat de ruimtelijke regie in handen van de provincies en gemeente zal liggen. De ommezwaai ligt er bij
nader inzien echter vooral in dat de ambitie om de ruimtelijke ontwikkelingen te beteugelen grotendeels wordt
opgegeven. In de volgende paragraaf worden verschillen
en overeenkomsten tussen de Vijno en de SB geanalyseerd en besproken aan de hand van de twee belangrijkste ruimtelijke vraagstukken: verstedelijking en bescherming van de open ruimte.

Verstedelijking
De vraag waar verstedelijking kan en mag plaatsvinden
wordt om te beginnen niet fundamenteel verschillend
beantwoord. Zowel in de Vijno als in de SB ligt het zwaartepunt voor verstedelijking bij de bundelingsgebieden in
de zes nationale en elf regionale stedelijke netwerken.
Een belangrijke uitzondering is wel, dat de SB laconieker
over bebouwing buiten de stedelijke netwerken spreekt.
Met nadruk krijgen kleine plattelandsgemeenten, waar
men al jarenlang worstelt met een relatief zeer restrictief
bouwbeleid, meer ruimte om te bouwen voor de eigen
bevolking. Het initiatief voor de bepaling van het precieze
aantal woningen komt voortaan bij die gemeenten zelf te
liggen. Uiteindelijk stellen de provincies dit echter weer
vast. De planningsroute wordt omgekeerd, maar de
bevoegdheidsverdeling niet. Een meer ontspannen toe-

Ruimtelijke ordening: een lappendeken van beleid
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) stamt uit 1965 en regelt de
procedures bij ruimtelijke plannen en het toezicht op ruimtelijke ontwikkelingen. De Wro is sindsdien meerdere keren gewijzigd. De Tweede Kamer besloot daarom dat het beter was om
de wet in zijn geheel te herzien, omdat die door alle opeenvolgende wijzigingen onoverzichtelijk was geworden. Het voorstel
tot die algehele herziening heeft op 16 mei 2003 de instemming van de ministerraad gekregen. De nieuwe Wro wordt - na
behandeling in Tweede en Eerste Kamer - naar verwachting
eind 2004 van kracht.
De Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is een
Planologische Kernbeslissing (PKB) op basis van artikel 2a van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op basis van een PKB worden op provinciaal niveau streekplannen en structuurvisie
gemaakt. Op gemeentelijk niveau wordt het ruimtelijk beleid
in bestemmingsplannen vastgelegd. Het bestemmingsplan
vormt de juridische grondslag voor ruimtelijke besluiten, zoals
een bouwvergunning. Eens in de tien jaar wordt de PKB gewijzigd. De vorige PKB, de Vierde Nota, werd tussentijds twee keer
aangepast, op het punt van de verstedelijking (Vinac) en voor
de aanwijzing van woninglocaties (Vinex).
De Vijfde Nota is het integratiekader van het Rijksbeleid op het
gebied van de ruimtelijke inrichting. Dat behelst dus al het
Rijksbeleid en bijbehorende nota’s voor wonen (Nota Mensen,
Wensen, Wonen), verkeer en vervoer (Nationaal Verkeer- en
Vervoersplan), economie (Nota Ruimtelijk-Economisch Beleid),
groene ruimte (Structuurschema Groene Ruimte), winning van
oppervlaktedelfstoffen (Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen), natuur (Natuur voor Mensen, Mensen
voor Natuur), milieu (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan),
water (Vierde Nota Waterhuishouding en 3e Kustnota), defensie (Structuurschema Militaire Terreinen), architectuur
(Architectuurnota), cultuurhistorie (Nota Belvedere), landbouw,
zeehavens (ontwikkeling zeehaven Rotterdam en Tweede
Voortgangsnota Zeehavenbeleid) en luchthavens (ontwikkeling
nationale luchthaven en regelgeving regionale en kleine luchthavens).
Naast de PKB Vijfde Nota is er een aparte PKB voor de
Waddenzee. De Derde Nota Waddenzee zal eveneens door het
nieuwe kabinet moeten worden vastgesteld.

2002
25 maart 1e termijn behandeling deel 3 in de Tweede Kamer • 15 april 2e termijn
behandeling deel 3 in de Tweede Kamer • 16 april val kabinet Kok-II • 03 juli vaststelling Strategisch Akkoord Balkenende-I • 01 november vaststelling Stellingnamebrief
Ruimtelijk beleid • 25 november behandeling Stellingnamebrief in de Tweede Kamer

2003
mei nieuw regeerakkoord
CDA-VVD-D66 • 2e helft 2003
vaststelling nieuwe Nota Ruimte ?
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Een zee van geldkranen
Ruimtelijke ordening blijft niet beperkt tot lijntjes trekken op plankaarten. Er moeten eveneens veel investeringen worden gepleegd. Daarvoor wordt veel geld
beschikbaar gesteld, veelal gefinancierd uit de gasbaten (ICES). Tot 2010 is er op de Rijksbegroting bijna
f 6 miljard beschikbaar voor ruimtelijk beleid. Onder
dit bedrag vallen niet de grote infrastructuurprojecten,
waarvoor sinds 1998 tot 2010 zo’n f 12-14 miljard werd
gereserveerd. Het ICES-proces is vastgelopen nu de
economische groei tegenvalt. De VROM-raad heeft
onlangs in een advies gesteld, dat het ICES-proces een
democratische inbedding mist en aan herziening toe is.
Het nieuwe kabinet zal beslissingen moeten nemen
over een nieuwe ruimtelijke investeringspolitiek.
ISV

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing; per
1 januari 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing
van kracht, op basis waarvan 30 rechtstreekse
gemeenten en zo’n 100 gemeenten via de provincies projecten kunnen indienen voor stedelijke
vernieuwing/herstructurering met een looptijd
van vijf jaar. Het Rijk heeft tot 2010 f 4,5 miljard
gereserveerd, waarvan tot op heden zo’n
f 1,35 miljard is verdeeld.
IPSV InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing;
binnen het ISV-budget is een apart deel voor
innovatieve projecten gereserveerd. Kortgeleden
heeft minister Kamp onder meer 50 ‘aandachtswijken’ binnen de 30 ‘grote steden’ aangewezen
die met prioriteit dienen te worden aangepakt.
BIRK Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit; in
2000 reserveerde de regering f 453 mln uit het
Fonds Economische Structuurversterking voor de
ontwikkeling van stedelijke netwerken en landelijk gebied. Met dit geld zullen kansrijke ruimtelijke investeringsprojecten worden betaald, maar
ook risicovolle veiligheidssituaties en ongewenste
bestemmingen worden weggewerkt. De eerste
indieningstermijn eindigde op 16 mei 2003 en
vindt driejaarlijks plaats. Helaas komt er door de
verslechterde economische situatie voorlopig
geen extra geld beschikbaar, hetgeen wel de aanvankelijke bedoeling van minister Pronk was.
Verder zijn er voor specifieke terreinen subsidieregelingen, zoals voor bodemsanering, landbouw, externe
veiligheid, geluidhinder en duurzaam bouwen.

GRATIS te verkrijgen:
Complete jaargangen Anti Revolutionaire Staatkunde vanaf 1947 tot
de laatste jaargang (1977)
Neem contact op met het WI (zie colofon).
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kenning van bebouwingsruimte aan kleine kernen is overigens ook door de ChristenUnie bepleit in het debat over
de Vijno, met het oog op de leefbaarheid6. In de Vijno
stonden echter nog strikte voorwaarden ten aanzien van
de landschappelijke inpassing, welke ontbreken in de SB.
Enige extra waarborging zou op dit punt niet misstaan.
Terug naar de bundelingsgebieden. De toewijzing van
verstedelijkingslocaties zou volgens de Vijno door de provincies in overleg met de gemeenten worden voorgesteld
en door het Rijk worden getoetst aan het Rijksbeleid.
Deze toets vervalt in de SB, maar de bemoeienis van het
Rijk verandert daarmee niet wezenlijk. Het Rijk beoordeelt namelijk ook volgens de SB de voorstellen die provincies indienen ten aanzien van de verstedelijking in
hun bundelingsgebieden en neemt ze daarna pas op in
de Nota Ruimte. De gebieden waar wonen en werken
gepland werden, zouden volgens de Vijno met een rode
contour worden afgebakend in het streekplan. De exacte
ligging van de rode contour zou door de gemeenten worden voorgesteld. In de SB zijn de rode contouren als
instrument door het nieuwe kabinet echter zo goed als
geschrapt. Alleen waar de bescherming van natuur en
beschermd landschap in het geding is zullen nog rode
contouren worden getrokken. Ook hier geldt: het instrument verdwijnt, maar of het verschil in de praktijk groot
zal zijn, staat niet bij voorbaat vast. Een contour biedt
meer juridische drempels tegen afwijking van het plan,
maar een contour die geen ruimte biedt voor flexibiliteit
zou op basis van de Vijno ook niet snel worden getrokken.
Waar in de SB zeker een duidelijke wissel is omgezet,
betreft de hoeveelheid te reserveren ruimte voor wonen
en werken. Waar de Vijno probeerde te minimaliseren
door de nieuw te bebouwen ruimte zoveel mogelijk te
beperken, wil de SB juist maximaliseren: ”Om ongewenste verrassingen te voorkomen wordt rekening gehouden
met een hoge ruimtevraag.”7 Ambitieus kan deze vorm
van planologie niet worden genoemd: wat betekent
ruimtelijke planvorming nog als daarin alleen wordt
vastgelegd wat bij gebrek aan sturing uit zichzelf wel
gaat gebeuren? De inzet van de SB om ‘meer ruimte in en
om de woning’ te reserveren zal ook niet beperkend werken op het ruimtebeslag. Toch wordt de ambitie om te
sturen in het ruimtebeslag ook weer niet volledig opgegeven. Volgens de SB is het doel van het nationaal ruimtelijk beleid “de balans tussen stedelijke en landelijke
gebieden”: het platteland mag niet vollopen, steden moet
aantrekkelijk blijven. Het getuigt van realisme dat de SB
stelt dat die balans niet voor heel Nederland hetzelfde is
(p.11). Ook de ChristenUnie heeft in het debat over de
Vijfde Nota aangedrongen op de mogelijkheid voor meer
nationale differentiatie, bijvoorbeeld van de zogenaamde
intensiveringsdoelstelling. Dit kan leiden tot meer maatwerk per stedelijk gebied. De Vijno had namelijk tot doel
dat de verstedelijking per gemeente voor 50% moest
plaatsvinden via ‘inbreiding’. Deze generieke doelstelling
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is losgelaten in de SB, maar wel wordt ‘maatwerk’ afgesproken per provincie.
In stedelijke gebieden blijft begrenzing van oprukkende
bebouwing wenselijk. Daarin stelt de ambitie van de SB
teleur. Maar dat er meer rekening wordt gehouden met
provinciale en regionale verschillen in ‘ruimtedruk’ door
heel Nederland is niet verkeerd. De nieuwe Nota Ruimte
zal meer overlaten aan het verantwoordelijkheidsbesef
van provincies en gemeenten om hun eigen stedelijk
gebied aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Landelijk en natuurgebied
Een vitaal platteland, dat is wat het centrum-rechtse
kabinet wil. Een doelstelling waarin ook de ChristenUnie
zich, gelet op haar verkiezingsprogramma, goed kan vinden. Niemand kan daar ook echt tegen zijn. Waar de Vijno
echter een beschermende inslag koos door in ruime mate
gebruik te maken van groene contouren (een nee-tenzijregime), verklaart de SB het groene landschap vogelvrij
door groene contouren alleen nog rond natuurgebieden
te trekken. Gebieden die volgens de Vijno in aanmerking
kwamen voor een groene contour bevatten landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Er kwam felle kritiek
vanuit de provincies: ons landschap is geen open luchtmuseum! Het platteland moet niet op slot! Wanneer echter de groene contourgebieden gepaard gaan met meer
ruimte voor bebouwing voor de eigen bevolking, zoals
hierboven aangegeven, hoeft een groene contour niet het
einde van alle ontwikkeling te betekenen. Bovendien was
er niet voor niets een nee-tenzij-afwegingskader voor
gevallen waarin toch mocht worden gebouwd, (agrarische) bedrijvigheid mocht worden gevestigd of uitgebreid
en andere activiteiten konden worden ontplooid. Wel zou
het verstandig zijn om ook op dit thema in de Nota
Ruimte meer maatwerk per provincies en regio’s te bieden. Naar de mate waarin de open ruimte onder druk
staat kan dan meer of minder gebruik worden gemaakt
van de groene contour. De zorgvuldige bescherming van
het waardevolle cultuurlandschap blijft in de SB nu wel
erg onderbelicht. Ook is één van de zeven Nationale
Landschappen komen te vervallen. Nog niet duidelijk is
welke provinciale landschappen overblijven.
De SB houdt wel de (Europees verplichte) doelstelling van
de Ecologische Hoofdstructuur overeind. Een verandering
ten opzichte van de Vijno is dat er minder grond zal worden gekocht en meer via particulier of agrarisch natuurbeheer wordt gerealiseerd. Ook de ChristenUnie heeft in
haar programma en bijdragen in de Kamer steeds zware
nadruk gelegd op de particuliere en agrarische route en
kan dit dus toejuichen. Het kabinet zal echter wel boter
bij de vis moeten geven: er is zo’n 200 miljoen euro extra
nodig. Anders komt er erg veel op de schouders van provincies terecht.
Over de landbouw wordt in de SB een andere, positievere
toon aangeslagen dan in de Vijno. Of deze toonzetting
ook wordt omgezet in substantiëel ander beleid of dat

het kabinet gewoon doormoddert, wordt niet erg duidelijk. Er wordt vooral benadrukt dat er weinig geld beschikbaar is voor herstructurering en reconstructie, bijvoorbeeld voor de bollenteelt en de Veenkolonieën. Specifieker
ruimtelijk beleid voor de landbouw moet worden afgewacht.
Geldgebrek speelt ook een rol bij het aanpakken van
externe veiligheid. Risicovolle situaties moeten worden
opgeheven of gesaneerd door vrijwaringszones of verplaatsing van activiteiten, maar daar is vermoedelijk
geen geld voor.
Al met al lijkt de planologische ambitie voor het landelijk
en natuurgebied op Rijksniveau verslapt. Op provinciaal
niveau lijkt dit gelukkig anders te liggen, maar een vinger
aan de pols lijkt gewenst.

Slot
De definitieve nota Ruimte zal kritisch moeten worden
beoordeeld op haar sturend vermogen, op haar ambitie
om de verstedelijking in goede banen te leiden en de
mate waarin zij bescherming biedt aan de open ruimte
en het landschappelijk karakter. Er is nog geen reden om
hierop gerust te zijn. Wat eventueel op landelijk niveau
niet kan worden geregeld, kan nog op provinciaal en
plaatselijk niveau worden gered. Een uitdaging voor
raads- en statenfracties derhalve!

Enkele internet-sites voor verdere informatie:
www.vrom.nl
en voor meer links: www.vrom.nl/pagina.html?id=1063
www.verkeerenwaterstaat.nl
Een van de vele interessante rapporten van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid over ruimtelijke ordening:
'Stedelijke bewegingsruimte. Over veranderingen in stad en land'
www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v113.pdf
Kerngegevens van alle gemeenten in Nederland:
www.cbs.nl/nl/publicaties/publicaties/nederlandregionaal/gom/2002/index.htm
www.korteritten.nl
www.fietsbalans.nl

1 Notie van Ruimte – Op weg naar de Vijfde Nota ruimtelijke ordening, rapport van de
parlementaire Werkgroep vijfde nota Ruimtelijke Ordening, kamerstuk 27210, p.293
2 Nationaal Verkeer- en Vervoersplan, de nota die het rijksbeleid voor mobiliteit en
infrastructuur bevat
3 Kamerstuk 28667, nr.1
4 Structuurschema Groene Ruimte, de PKB voor het landelijk gebied
5 Antwoord op schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Bochove (CDA), nr.1198 1-5-2003
6 zie verslag Notaoverleg 15 april 2002, Kamerstuk 27578 nr.103, p.61
7 Stellingnamebrief, p.7
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Dynamiek in ons oneindig
laagland
Naar een multifunctionele landbouw in een multifunctioneel platteland
Door Pieter Grinwis

Nederland. Een land waarin het water altijd een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Een land dat dan ook
voor een groot gedeelte ontrukt is aan dat water. En zoals water eigenlijk altijd in beweging is, zo zijn deze
lage landen aan de zee ook altijd in beweging. Nederland, een land vol dynamiek, zowel op ruimtelijk,
functioneel als cultureel gebied.
In dit artikel vragen wij uw aandacht voor de dynamiek
op het ruimtelijke vlak. Preciezer geformuleerd gaat het
om de veranderingen op het platteland en dan met name
vanuit het perspectief van de landbouw.
Het artikel is als volgt opgebouwd: eerst worden wat
achtergronden geschetst bij de huidige ontwikkelingen
op het platteland. Plattelandsontwikkeling kan namelijk
niet begrepen worden zonder de achtergronden ervan te
kennen. Daarbij gaat het er in dit artikel niet om een
compleet beeld te schetsen; slechts enkele kernzaken zullen de revue passeren. Na de historische schets bespreken
we vervolgens de verschillende functies die het platteland heden ten dage heeft. Tenslotte richten we de blik op
de mogelijkheden van de landbouw om meerdere van die
functies van het platteland te vervullen. Het geheel is
vooral beschrijvend van aard.

Veranderingen in de landbouw en op het platteland
Het platteland is volop in beweging en de toekomst is
onzeker. De landbouw is nog steeds de grootgrondbezitter met meer dan 60% van het areaal van Nederland,
maar ze vormt al een aantal decennia niet meer de grootste economische bron van het platteland. Lange tijd
stuurde de landbouw de ontwikkeling van het platteland,
maar door de sterke maatschappelijke vraag naar onder
meer natuur en landschap is dit niet meer vanzelfsprekend.

Pieter Grinwis is student Economie van Landbouw en
Milieu aan Wageningen UR, tevens stagiair bij het WI
van de ChristenUnie, waar hij zich bezighoudt met
landbouwpolitiek.
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Daar zit een lange geschiedenis aan vast. Lange tijd is het
vergroten van de landbouw-economische meerwaarde
het belangrijkste motief geweest voor verandering in het
landelijk gebied. Het begon in de 18e eeuw met de ontginning van woeste gronden voor de landbouw. Na de
Tweede Wereldoorlog werd de positie van de landbouw,
ondanks het opkomen van andere belangen, nog meer
versterkt. Er trad een sterke rationalisering van de
bedrijfsvoering op, gekoppeld aan een streven naar het
verhogen van de productiviteit. Deze gerichtheid op productiviteit, een eenzijdige gerichtheid, heeft sterk te
maken met het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid
(GLB) dat in de EEG, in de decennia na de Tweede
Wereldoorlog gevoerd werd. Dit GLB was sterk productiegericht, omdat onder meer de voedselvoorziening veilig
gesteld moest worden. Dit GLB gekoppeld aan het zogenaamde Nederlandse OVO-drieluik (Onderzoek,
Voorlichting, Onderwijs) maakte de Nederlandse landbouw tot een schoolvoorbeeld van productiviteit. Maar
deze op productiviteit gerichte landbouw is doorgeschoten. Hiervan getuigden problemen als overschotten (b.v.
melkplas, boterberg) en milieuvervuiling (mestoverschot).
Zo is het GLB ten onder gegaan aan zijn eigen succes.
In de jaren ’70 ontstond er, mede als reactie op de op productiviteit gerichte landbouw, een sterke roep om natuur
en werden de ecologische, recreatieve en sociaal-culturele
meerwaarden van het landelijk gebied belangrijker. Door
deze vraag naar natuur en door de optredende vervuiling
van het natuurlijk milieu door de landbouw, werd het
milieuvraagstuk één van de belangrijke onderwerpen in
de discussies over de toekomst van de landbouw.
Intussen veranderde het platteland in een heterogene
samenleving, waarin allerlei actoren wonen en actief zijn.
Daarbij komt dat het platteland steeds minder los van
stedelijk Nederland kan worden bezien. Gecombineerd
met de eisen uit de maatschappij staan de landbouw en
het platteland voor een grote veranderingsopgave in het
landelijk gebied.
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Voor de landbouw betekent dit, dat de productiegerichte
zienswijze totaal dient te veranderen in een vraaggerichte (dat houdt ook in een meer marktgerichte) zienswijze.
En bij een vraaggerichte aanpak horen zaken als regionalisering, verbreding (van de landbouw), produceren van
kwaliteit en/of produceren van landschapswaarden en de
combinatie van landbouw met andere economische activiteiten. Deze vraaggerichte aanpak houdt ontegenzeggelijk ook in, dat er weer volop aandacht zal moeten zijn
voor verscheidenheid en in het verlengde daarvan voor
diversificatie (Roep, 2000). Dus niet langer slechts de rationele productiviteit als norm.
Het platteland verandert kort gezegd van een productieruimte in een consumptieruimte. Niet alleen productiedoelstellingen vanuit de agrarische sector, maar eveneens
maatschappelijke doelstellingen dienen een rol te gaan
spelen. Belangrijk is een inrichting en beheer waar rekening wordt gehouden met waarden als rust, ruimte, stilte, aantrekkelijke landschappen met aandacht voor cultuurhistorie, belevingswaarde, strategische voorraden
(biodiversiteit) en waterbeheer. Het verbeteren van de
leefbaarheid speelt hierbij een grote rol. Hierbij dient de
landbouw zich dus snel te vermaatschappelijken, om aan
de behoeften in de samenleving (milieu, dierenwelzijn,
natuur, landschapskwaliteit) tegemoet te komen. Dit proces is echter niet gemakkelijk.
‘Op het platteland moeten vele tegenstrijdige claims met
elkaar worden verzoend. Er moet meer natuur komen, er
moet recreatief meer te beleven zijn, mensen willen er
plezierig wonen, bedrijfsterreinen dijen uit, het karakteristieke landschap moet bewaard worden en agrariërs
moeten er hun brood kunnen blijven verdienen. Deze vele
claims brengen grote ruimteclaims met zich mee’
(Rozendaal, 2001). En aan ruimte is gebrek in dit kleine
landje.

Inmiddels is er over het algemeen sprake van constructieve samenwerking tussen landbouw-, natuur- en recreatieorganisaties om te zoeken naar oplossings- en ontwikkelingsrichtingen voor de groene ruimte. Overheden,
belangenorganisaties, boeren en bewoners hebben daarbij veel belangstelling voor de zogenaamde plattelandsvernieuwing. Plattelandsvernieuwing wordt vaak gezien
als de boerderij met iets erbij, maar het gaat om veel
meer. Het gaat om zaken als de leefbaarheid van de kleine kernen, nieuwe relaties die ontstaan tussen stad en
platteland en het betrekken van consumenten bij ontwikkelingen op het platteland. In LNV-jargon spreekt men
dan ook van de term ‘vitaal platteland’. Tot plattelandsvernieuwing zijn allerlei regionale en lokale initiatieven
te rekenen, zowel op beleidsniveau (decentralisatie, communicatie, open beleidsprocessen) als op het niveau van
de streek (natuurontwerp en -beheer door agrariërs,
nieuwe product-markt combinaties) (Rozendaal, 2001).
Daarbij wordt een kwalitatieve sprong gemaakt, waarbij
de betrokkenen experimenteren met nieuwe vormen van
beleidsprocessen, productiewijzen en dergelijke.
Plattelandsvernieuwing is dus integraal en toekomstgericht. En dat is ook hard nodig, want het platteland verandert ingrijpend en wel zodanig dat het zelfs dreigt te verdwijnen. Dat heeft te maken met de hierboven reeds aangeduide verandering van het platteland als productieruimte naar het platteland als consumptieruimte.
Voedselproductie maakt dus steeds meer plaats voor
wonen, werken, natuur en recreatie. Zowel in ruimtelijke
als in sociaal-culturele zin wordt het platteland door deze
ingrijpende ontwikkeling bedreigd. Als het om het ruimtelijke aspect gaat, kunt u denken aan versnippering en
‘verrommeling’. Deze zaken ontstaan doordat nieuwe
functies vaak geen relatie hebben met de bestaande
omgeving. En wanneer het gaat om het sociaal-culturele
aspect, kunt u denken aan het ontstaan van een digitale
wereld waarin activiteiten en functies los komen te staan
van hun historische, sociale, culturele en geografische
context (RLG, 2002).
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Functies van het platteland
Bij het beschrijven van de ontwikkelingen in de landbouw en op het platteland zijn al een aantal functies van
het platteland de revue gepasseerd, zoals de productie-,
woon- en werkfunctie. Om een goed begrip te krijgen van
de verschillende functies die het platteland vervult, zullen we navolgend een zevental (mogelijke) functies van
cultuurgrond systematisch op een rijtje zetten. We
gebruiken daarbij het begrip ‘cultuurgrond’, in navolging
van de geraadpleegde bron (Polman en Slangen, 2003).
Dit begrip staat in direct verband met de diverse functies
en is tevens minder algemeen en daarmee minder vaag
dan het begrip ‘platteland’.
1. Producerende functie
In deze functie gaat het om het voortbrengen van agrarische producten. Met name de voedselvoorziening staat
bij deze functie voorop. Van oudsher wordt deze functie
als de meest belangrijke gezien. Dikwijls zag men deze
functie ook als de enige functie die cultuurgrond had.
Dat is echter, zoals hierboven al is uitgewerkt, al lang niet
meer zo. Toch is deze functie van cultuurgrond zowel voor
consumenten als voor producenten nog steeds erg
belangrijk. De consument verkrijgt namelijk tegen redelijke prijzen voedsel en voor de producent is cultuurgrond
als productiemiddel een belangrijke inkomstenbron.
2. Ecologische functie
Cultuurgrond is ook belangrijk voor het milieu. In
Nederland hebben we relatief weinig echte natuur, maar
wel veel cultuurgrond. Veel van de planten en dieren die
hier voorkomen hebben hun thuis op de cultuurgrond. In
deze functie valt de nadruk op het handhaven van de
soortenrijkdom en van de voorkomende ecosystemen.
3. Culturele functie
In deze functie gaat het om de esthetische en cultuurhistorische waarde van cultuurgrond. Mensen genieten
van de schoonheid van natuur en landschap. Ook wordt
middels (de bestudering van) cultureel erfgoed de band
met het verleden op het platteland ervaren.
4. Socio-economische functie
In deze functie draait het om verschillende elementen.
Allereerst gaat het bij deze functie om de institutionele
omgeving. Deze bestaat uit het geheel aan spelregels van
de samenleving, zowel formele (grondwet, wetten, eigendomsrechten) als informele (waarden, normen, tradities,
taboes en ook elementen als motivatie en vertrouwen).
Deze formele en informele regels beïnvloeden de plattelandssamenleving diepgaand. Ten tweede gaat het in
deze functie om zaken als rechtvaardigheid in de inkomensverdeling en redelijke prijzen voor voedsel. Deze
functie is niet gemakkelijk te kwantificeren, omdat het
hier gaat om nogal subjectieve issues als rechtvaardigheid, eerlijkheid en vertrouwen.
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5. Informatieve en educatieve functie
Deze functie is moeilijk te onderscheiden van de culturele
functie, maar toch wordt ze apart genoemd, omdat zowel
de informatieve als de educatieve functie van belang is.
Enerzijds heeft natuur en landschap altijd als informatiebron gediend voor bijvoorbeeld de wetenschap en anderzijds is het kennis nemen van natuur en landschap in het
kader van opvoeding en onderwijs van belang.
6. Recreatieve functie
In een geïndustrialiseerde en verstedelijkte samenleving
als de onze is er behoefte aan rust, ruimte, contact met
en ontspanning in de natuur. De recreatieve functie van
cultuurlandschappen is de laatste decennia steeds
belangrijker geworden. De betekenis van cultuurgrond
voor recreatie is gelegen in een combinatie van de hierboven genoemde functies, maar vanwege de belangrijke
betekenis van de recreatieve functie wordt deze hier toch
apart genoemd.
7. Waterbergingsfunctie
Deze functie wekt bij de meeste lezers misschien nog wel
enige bevreemding. Immers, tot voor kort was het zo dat
wateroverlast zoveel mogelijk moest worden bestreden
en wel op een manier dat het water op de door ons daarvoor bestemde plaatsen diende te blijven. Om het verwachte vele water in de toekomst aan te kunnen, wordt
er tegenwoordig ook serieus gekeken of cultuurgrond
niet als waterberging kan gaan fungeren.

Multifunctionele landbouw in een multifunctioneel platteland
Kortom, het platteland is multifunctioneel. Het is op
meer dan één manier bruikbaar en het kan verschillende
doelen tegelijkertijd dienen. Dat wil het begrip multifunctionaliteit immers zeggen. Lange tijd is er dan ook
sprake geweest van een sterke mate van complementariteit tussen de genoemde functies. Echter, na 1960 is er
steeds meer concurrentie gekomen tussen de landbouwkundige functies en de overige functies. Door stijging van
de inkomens in de jaren ’50 en ’60 buiten de landbouw
en door de daarmee gepaard gaande arbeidskostenstijging ontstond de noodzaak in de landbouw voor het ontwikkelen en toepassen van arbeidsbesparende en productieverhogende technieken om zo de inkomensontwikkeling buiten de landbouw toch enigszins te kunnen volgen. In de praktijk leidde dit – het kwam hierboven al aan
de orde – tot sterke mechanisatie, tot intensivering van
het grondgebruik, tot sterke specialisatie en schaalvergroting en tot een sterk toegenomen gebruik van zaken
als kracht- en mengvoer, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen (Polman en Slangen, 2003).
De laatste decennia is er steeds meer aandacht gekomen
voor de diverse functies van het landelijk gebied. Werd
eerder het rurale gebied nogal eens gezien als een soort
aanhangsel bij het urbane gebied; momenteel krijgt het
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rurale steeds meer een eigen plaats als tegenhanger van
het urbane (RLG, 1997). Daarbij komt er steeds meer oog
voor de rol die een multifunctionele landbouw in dit alles
kan spelen. In de ogen van velen staat de landbouw een
aantrekkelijk platteland dus niet in de weg, maar kan de
productiefunctie prima gecombineerd worden met andere functies van cultuurgrond. Er is weer aandacht voor de
mogelijkheid dat de genoemde functies niet noodzakelijkerwijs met elkaar concurreren, maar dat complementariteit in functievervulling, evenals vroeger, nog steeds
mogelijk is.
Dat genoemd hebbend, komt de vraag naar de mogelijkheden voor een multifunctionele landbouw om de hoek
kijken. En ook de vraag naar wat multifunctionele landbouw eigenlijk is. Om op die laatste vraag eerst in te
gaan: er zijn vele omschrijvingen en definities in omloop
met betrekking tot multifunctionele landbouw. Hier volgt
een omschrijving van Polman en Slangen: “Gebaseerd op
de verschillende functies van cultuurgrond kunnen we
multifunctionele landbouw definiëren als een vorm van
grondgebruik waarbij het gebruik van cultuurgrond op
meer gericht is dan alleen het produceren van marktbare
agrarische producten. Andere attributen – zoals natuur
en landschap, etc. – zijn ook van belang” (Polman en
Slangen, 2003). Eerder in dit artikel zijn een zevental functies van het platteland beschreven. Tot op zekere hoogte
kan multifunctionele landbouw de genoemde functies
dus gelijktijdig vervullen. Zij brengt immers, zo bleek uit
de omschrijving van multifunctionele landbouw, naast
eenvoudig marktbare producten als voedsel, grondstoffen
en sierproducten ook niet-marktbare producten als
natuur en landschap voort.
Binnen de primaire landbouwbedrijven in Nederland
zien we grofweg twee ontwikkelingen. Enerzijds zijn er
bedrijven die steeds verder gaan op het pad van de
schaalvergroting om zo via kostenverlaging te kunnen
overleven. Anderzijds zien we een steeds grotere groep
bedrijven zich verbreden, oftewel steeds meer bedrijven
houden zich bezig met multifunctionele landbouw.
Belangrijke redenen voor boeren om hun bedrijf te verbreden zijn het verkrijgen van een aanvullend inkomen
en om via verbreding gestalte te geven aan het steeds
belangrijker wordende maatschappelijk verantwoord
ondernemen om een soort license to produce te krijgen.

ling op het gezinsinkomen wil, dan is het nog altijd veel
aantrekkelijker om een baan buitenshuis te nemen. Dat
levert gemiddeld namelijk bijna de helft op van het
gezinsinkomen (Wannink, 2002).
Toch zijn er volop kansen voor multifunctionele landbouw. De landbouw en daarmee het platteland worden
keer op keer geconfronteerd met crises. Deze crises versterken de roep vanuit de samenleving dat het anders
moet met de landbouw. Multifunctionele landbouw kan
tegemoet komen aan de wensen van de samenleving en
is bij uitstek geschikt om meerdere functies van het platteland tegelijkertijd te vervullen. Maar wil multifunctio-

Als we als samenleving natuur en landschap, gecreëerd
en/of onderhouden door de boer belangrijk vinden,
dan hoort daar een passende beloning bij.
nele landbouw echt een succes worden dan dienen er
nog wel een aantal problemen overwonnen te worden.
Een groot probleem is bijvoorbeeld de beloning voor nietmarktbare goederen, zoals natuur en landschap. Immers,
boeren kunnen deze producten niet op een markt verkopen en zijn hierin dus afhankelijk van de overheid. Al
jaar en dag zijn er natuurlijk de beheerscontracten, waarbij de boer een vergoeding van de overheid krijgt voor
bepaalde inspanningen. Maar worden boeren zo voldoende beloond voor het leveren van natuur en landschap? Bij
alle aandacht die er de laatste jaren is voor plattelandsontwikkeling is het belangrijk dat de overheid goed
inspeelt op die terreinen waar marktfalen optreedt. En
als we als samenleving natuur en landschap gecreëerd
en/of onderhouden door de boer belangrijk vinden, dan
hoort daar een passende beloning bij. Als dit goed door
de overheid wordt opgepakt, dan is er een mooie toekomst weggelegd voor de multifunctionele landbouw.
Dan wordt tegelijkertijd recht gedaan aan de diverse
functies van het platteland en daarmee kunnen we blijvend genieten van de dynamiek in ons oneindig laagland.
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Integer ruimtegebruik
Door ir. Erwin Meijboom, senior-beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam

Nederland kent 16,2 miljoen inwoners, waarvan het overgrote deel in de stad woont. Deze stedelingen
gebruiken echter veel meer ruimte dan binnen de stad beschikbaar is. Het gemiddelde ruimteverbruik van
Nederlanders is 3,32 ha per persoon. Die ruimte is nodig om te wonen, voor voedselproductie, voor mobiliteit en bijvoorbeeld recreatie in bos en natuur. Dit betekent dat we ruim vijftien keer zoveel land gebruiken als we in Nederland ter beschikking hebben.
Een stad als Amsterdam heeft, door zijn compactheid,
een lager ruimteverbruik dan het landelijk gemiddelde,
namelijk 2,55 ha per persoon. Toch hebben de
Amsterdammers bijna honderd keer zo veel ruimte
nodig, als er binnen de stad beschikbaar is1. Die ruimte
wordt buiten de stad, met name in het landelijk gebied,
gevonden.
VINEX-locaties, de aanleg van (grote) infrastructurele
werken, recreatiegebieden rondom de stad en overdruk
van recreanten op bos en natuur zetten de ongelijksoortige verhoudingen van de stad en het platteland op
scherp. Inrichting van de ruimte vraagt daarom zorgvuldigheid in de belangenafweging. In dit artikel wordt
ingegaan op actuele problemen van de stedelijke ontwikkeling en de neveneffecten. Anderzijds wordt kritiek
en aanvulling gegeven op de in Geleende Ruimte gepresenteerde christelijke visie op ruimtelijke ordening2.

Ontwikkelingen in het stedelijk gebied
Allereerst iets over de ontwikkeling van het huidige stedelijk gebied. Sinds de Tweede Nota ruimtelijke ordening
(1966) is in Nederland het model van de ‘gebundelde
deconcentratie’ ingezet. Dit model staat een niet al te
sterke groei voor van de steden en een zekere verspreiding van woonkernen. De nadelige gevolgen van een
sterk geconcentreerde stad, zoals slechte bereikbaarheid
en slecht woonklimaat werden vermeden en bovendien
werd buiten de stedelijke gebieden niet-verstedelijkt,
landelijk gebied behouden3. Dit model heeft in de kern
niet veel aan waarde verloren en wordt nog steeds
gehanteerd. Echter, het model lijkt nu naar beide kanten
door te schieten. Sinds de herziene Structuurschets
Stedelijke Gebieden (1983) is er aandacht voor de ‘compacte stad’. Intensivering van het stedelijk ruimtegebruik
zorgt voor dichte bebouwing en het opvullen van nietbebouwde locaties. Om ongewenste verstedelijking in
landelijke gebieden zoals het Groene Hart een halt toe te
roepen, trekt de oude, niet door de Tweede Kamer aangenomen versie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
(2001) scherpe contouren tussen stad (rood) en land
(groen). Daardoorheen loopt vanuit een netwerkbenadering een ontwikkeling van de vorming van stedelijke
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agglomeraties en knooppunten (Randstad, Brabantse
stedenrij). De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988)
stimuleerde deze ontwikkeling die in het teken stond
van sterke stedelijke regio’s vanuit economische en
Europees oogpunt.
Als naar de toekomstige ontwikkeling gekeken wordt,
spreekt Geleende Ruimte de voorkeur uit voor het scenario ‘stedenland’4. Dit scenario stelt een sterke concentratie van wonen en werken in steden voor. De beoordeling
van dit scenario is mijns inziens te rooskleurig van aard,
vooral ten aanzien van de gedachte van de dichtbebouwde stad5. Minstens drie dilemma’s komen naar voren.
Dilemma 1: spanningsveld tussen dichtbebouwde stad en
milieudruk
De stedelijke ontwikkeling heeft ervoor gezorgd, dat steden wel groeien in economisch opzicht en qua bevolking, maar dat er relatief minder ruimte beschikbaar is.
Daardoor dreigen in het stedelijk gebied de lokale
milieuproblemen zich op te stapelen. Het leven en werken in de compacte stad geven meer geluidsoverlast,
luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en risico’s
op milieurampen. De tendens is de schaarse ruimte nog
intensiever te bebouwen en te gebruiken dan voorheen.
Veel steden kennen een flinke woningbouwdoelstelling.
Voor het realiseren van dit doel zijn grosso modo alleen
nog maar locaties beschikbaar waar geluidhinder of
luchtverontreiniging ten gevolge van het verkeer manifest aanwezig zijn. Dat brengt meer en meer druk op de
leefbaarheid met zich mee. Vooral in verkeersdrukke stedelijke gebieden komen gezondheidsklachten voor. Ruim
twee op de vijf Nederlanders voelt zich gehinderd door
geluid. Ook bouwt men steeds vaker prestigieuze kantoorgebouwen langs of over snelwegen. Nog regelmatig
worden woningen en kantoren binnen risicozones van
zware bedrijven, transportroutes voor gevaarlijke stoffen
en LPG-stations gebouwd waardoor de veiligheidsrisico’s
toenemen6.
Er lijkt een verschuiving plaats te vinden in het denken:
van functiescheiding naar functiemenging. Het ruimtelijk
ordeningsbeleid bepaalde altijd, vanuit het principe van
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functiescheiding, waar functies zich konden ontwikkelen. Het milieubeleid had tot taak aan te geven hoe
bepaalde ontwikkelingen konden worden gerealiseerd,
rekening houdend met omgevingsfactoren. Het milieubeleid volgde op het ruimtelijk beleid. De vraag rijst
evenwel of met het bouwen van woningen op minder
geschikte plekken de bewoners niet evenveel recht hebben op de rust, gezondheid en veiligheid waar ook andere stedelingen recht op hebben. Te meer daar in steden
geluidsoverlast, lokale luchtverontreiniging en gebrek
aan groen vooral voorkomen bij lage inkomensgroepen.
Ruimtelijke, milieu- en sociale aspecten zouden meer
dan nu het geval is integraal moeten worden afgewogen.

Mobiliteit
Percentage
verplaatsingen
per afstandsklasse
Auto als bestuurder
Auto als passagier
Trein
Bus/tram/metro
Bromfiets
Fiets
Lopen
Taxi en overig

0 tot 7,5 km

7,5 km of meer

23,8
13,0
0,1
1,7
0,9
33,3
26,1
1,1

52,6
25,4
6,5
5,4
0,9
6,7
0,2
2,3

Percentage verplaatsingen
van totaal aantal
verplaatsingen
71,3

28,7

En: 50% van het absolute aantal autoverplaatsingen is
voor minder dan 7,5 km.
Bron: Nota Mobilitietsmanagement, Ministerie Verkeer
en Waterstaat, december 2002

Dilemma 2: Toenemende druk vanuit de stad op het landelijk gebied
De nadruk op de stedelijke ontwikkeling heeft in ons
dichtbevolkte land geleid tot behoud van relatief veel
landelijk gebied en natuur. Dat is een goede zaak. Toch
heeft de stad grote invloed op het landelijk gebied. In de
directe omgeving van de stad vinden we VINEX-locaties,
die landelijk gebied compleet wegvagen. De grenzen van
de stad vervagen en gebieden tussen steden lijken vaker
op ‘rommelzones’. Het omringende gebied van de stad is
recreatief uitloopgebied. Zowel in de Randstad als in
andere steden komt in de stad een tekort aan groen
voor. Slechts 20-25% van de stedelijke bevolking beschikt
over voldoende openbaar groen. Ter illustratie: in de
binnenstad van Amsterdam is slechts één tot drie vierkante meter openbaar groen per inwoner beschikbaar.
De stedeling stelt steeds hogere kwaliteitseisen aan
vrijetijdsbesteding. De recreant wil in toenemende mate
genieten van ‘echte’ natuur, golfen of meerdere keren
per jaar in een bungalowpark verblijven. De ruimte die
hiervoor nodig is verwordt zo steeds meer tot consumptiegoed.
Met de natuur in Nederland gaat het nog steeds niet
goed. Economische belangen van bedrijvigheid, wonen
en mobiliteit gaan vaak boven natuur en landschap. De
aantrekkelijkheid van het landelijk gebied is zowel voor
de recreant, als ook voor planten en dieren afgenomen.
Hoewel het areaal natuurgebied toeneemt, neemt het
aantal soorten planten en dieren af7. Dit komt door toenemende verstedelijking, versnippering en eenvormigheid. In toenemende mate oriënteert het platteland zich
op het stedelijk gebied en de eigen regio. Andersom
neemt de migratie van randstedelingen naar het noorden en oosten toe. Deze mensen knappen wel oude
boerderijen op, maar integreren nauwelijks met de
plaatselijke bevolking.
De belangstelling van de stad voor het landelijk gebied
biedt tegelijkertijd ook kansen. Toerisme en recreatie is
meer en meer een inkomstenbron. Behoud van het landschap en authenticiteit van dorpskernen zijn voorwaarde daarvoor. Nu er minder grond voor de landbouw
nodig is, krijgt natuurontwikkeling een kans.
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Dilemma 3: Lokaal bestuur loopt achter bij de schaalvergroting
Door schaalvergroting van maatschappelijke processen
krijgen steden een regionaal en internationaal karakter.
Te denken valt aan de regionalisering van de woning- en
arbeidsmarkt of het vestigingsklimaat voor bedrijven.
Dit brengt sturings- en verdelingsvraagstukken met zich
mee op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen,
groen, water, verkeer en vervoer, milieu en economie. Het
zijn inhoudelijke opgaven die alleen op een schaal kunnen worden opgelost die de grenzen van individuele
gemeenten overstijgt. Het ideale bestuurlijke niveau om
deze problematiek tegemoet te komen, lijkt de provincie
te zijn8. De commissie Geelhoed bevestigt deze veronderstelling en heeft dit verder uitgewerkt in Op schaal
gewogen9. ‘Tijd voor de regio’ is het devies van de provincies. De vraag is echter of de provincies wel klaar zijn
voor deze taak. Weliswaar zijn zij bestuurlijk goed geëquipeerd, het schaalniveau van de provincie is echter
meer bepaald vanuit de historie, dan vanuit maatwerk
op de omvang van de problematiek. De provincie als
regisseur van beleidsvoering vraagt ook om een hoge
mate van betrokkenheid op de stedelijke omgevingsproblematiek. Ook andere, meer ethische problemen doemen op zoals de verhouding tussen schaalvergroting en
de menselijke maat.

Kritiek op christelijke visie
De overheid neemt een cruciale plaats in als het gaat om
de ruimtelijke ordening. Tegen de tendens van een
terugtredende overheid in moet de overheid vast blijven
houden aan het primaat op ordening van de schaarse
ruimte. Een te bescheiden rol van de overheid zorgt
ervoor dat het ruimtegebruik zich onder invloed van
marktwerking éénzijdig ontwikkelt. Sterke economische
claims verdringen dan bijvoorbeeld die van sociaal zwakke. Essentieel is hierbij op te merken dat ruimtelijke
ordening niet neutraal is. Het gaat niet slechts om het
inpassen van zoveel mogelijk belangen op een zo goed
mogelijke manier, maar om belangenwaardering en
–afweging. Dan worden morele en ethische keuzes
gemaakt. Terecht stelt Geleende Ruimte voor uit te gaan
van de behoeften van de mens en heeft een rangordening aangebracht in primaire en secundaire
behoeften10. Primaire behoeften zijn bijvoorbeeld voedsel, beschutting, werk of veiligheid. Secundaire behoef-

Het is de opdracht van de overheid burgers te activeren om
integer met de beschikbare ruimte om te gaan
ten zijn bijvoorbeeld mobiliteit als doel op zich of buitensporige ontspanningsmogelijkheden. Hoewel een
aanzet tot operationalisering is gegeven, is de indeling
toch niet erg duidelijk. Waar ligt de grens tussen het één
en het ander. Ook bij de opsomming van de primaire
behoeften kunnen morele vragen worden gesteld. De
secundaire behoeften behelzen in feite die behoeften
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welke moreel verwerpelijk zijn. Een betere indeling lijkt
daarom: behoeften die legitiem zijn en behoeften die
ethisch en moreel verwerpelijk zijn.
Een ander bezwaar is dat er nog een kloof gaapt tussen
de gepresenteerde christelijke visie op ruimtelijke ordening en concrete criteria om ruimtelijk beleid aan te
toetsen. Wel worden richtlijnen voor ruimtelijke ordening gegeven, maar criteria op basis waarvan de richtlijnen zijn opgesteld ontbreken. Hierdoor lijken keuzen op
het gebied van ruimtelijke ordening, zoals het scenario
‘stedenland’ willekeurig te worden. Een ethisch en
moreel afwegingskader is dan wenselijk.
Een derde bezwaar geldt ten aanzien van de afweging
van botsende belangen tussen primaire behoeften van
de mens en de natuur. Ten onrechte lijken mens en
natuur tegenover elkaar te worden geplaatst. Vaak
brengt men deze tegenstelling in verband met het
begrip ‘cultuuropdracht’, waaronder men het bouwen en
bewerken van de aarde verstaat. In kritiek op deze interpretatie is onder meer het ‘natuurmandaat’ gesteld. Ook
dit begrip wekt de schijn op natuur en cultuur uiteen te
rafelen. In het begrip ‘rentmeesterschap’ komt het bouwen en bewaren wel als één geheel tot uitdrukking. De
mens is in de bijzondere positie om in te grijpen in de
schepping, maar moet evengoed rekening houden met
de bestaansvoorwaarden voor de geleende natuur en de
met anderen gedeelde wereld. Echter, het begrip rentmeesterschap is in de praktijk moeilijk te operationaliseren. Zeker tegenover degenen die niet in de christelijke
traditie staan, is de betekenis en consequentie ervan
moeilijk uit te leggen. Daarom heb ik er behoefte aan op enigszins dialectische wijze - deze schijntegenstelling
tussen natuur en cultuur en tussen christelijke visie en
praktijk te boven te komen. Ik doe dat door het begrip
‘integriteit’ te introduceren.

Integriteit als ordenend principe
Integriteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘integritas’,
dat heelheid, intact zijn, compleetheid, puurheid, geïntegreerdheid, maar ook eerlijkheid en fatsoen betekent11.
Het begrip valt in twee delen uiteen. Allereerst kunnen
we er het in ruimtelijk beleid veel gebruikte woord ‘integraal’ herkennen. Daar betekent het ‘samenhangend’ of
‘allesomvattend’. Integraal beleid is beleid waarin de
samenhang van de delen tot uitdrukking komt en op
elkaar aansluit, dat één geheel vormt. Integriteit betekent consistent zijn en dat denken en handelen met
elkaar corresponderen. Het tweede element in de betekenis van ‘integritas’ is terug te zien in de betekenis van
moraliteit. Van integriteit is sprake, daar waar aan een
bepaalde norm of moraal wordt voldaan. Integer handelen is moreel handelen. Hier hanteren we dus voor integriteit twee betekenisvelden, te weten integraal handelen en moraliteit.
Het begrip kunnen we toepassen op drie velden, te
weten de persoonlijke moraal, de publieke moraal en de
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moraal van de overheid.
Persoonlijke moraal betekent dat ieder in persoonlijke
verantwoordelijkheid afwegingen en keuzes moet
maken. Deze afwegingen en keuzes moeten eerlijk, dat is
naar eer en geweten, gemaakt worden en binnen een
moreel kader. Omdat deze afwegingen en keuzes vaak
een ruimtelijke of andere component hebben, moeten
de afwegingen en keuzes integraal zijn. Dat wil zeggen,
rekening houdend met alle consequenties. Zo kun je bij
het plannen van een reis na afweging van de auto of
trein de keuze maken voor de trein, omdat deze minder
ruimtebeslag en milieuvervuiling met zich meebrengt.
De samenleving kent ook een moraal, die we publieke
moraal noemen. Sommige zaken zijn geaccepteerd en
andere niet. Daar is voortdurend debat over, dat zich
veelal concentreert in politieke stromingen. Ook de
samenleving staat bepaalde keuzes voor die tot uitdrukking komen in de democratische rechtstaat. De samenleving heeft deze macht gedelegeerd aan het openbaar
bestuur.
Het openbaar bestuur heeft te maken met drie waarden:
legaliteit, legitimiteit en integriteit. Het legaliteitsbeginsel betekent dat de overheidshandelen niet onbeperkt of
willekeurig is, maar gebonden aan wetten en democratische procedures. Dat alleen is niet voldoende.
Overheidshandelen moet ook kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak (legitimiteitsbeginsel). Het sluitstuk van de inrichting van de democratische rechtstaat is
het integriteitsbeginsel, dat betekent dat overheidshandelen ook overeen moet komen met de geldende morele
waarden en normen12. In de problematiek over integriteit bij de overheid zien we deze elementen steeds
weer terugkomen. Overheidshandelen moet normen en
waarden in de samenleving weerspiegelen. Niet-integer
handelen tast het fundament en de geloofwaardigheid
van de overheid aan.
Passen we dit toe op ruimtegebruik, dan ligt er als eerste
een verantwoordelijkheid bij de individuele burger. Deze
moet haar verantwoordelijkheid niet afschuiven op de
overheid. Echter, deze burger heeft een beperkt blikveld.
Bovendien bestaan in de samenleving verschillende
opvattingen hierover. De ruimtelijke ordening en het
omgevingsbeleid zijn daarom te beschouwen als sluitstukken op processen in de samenleving en reguleren
het handelen van burgers, bedrijven en andere maatschappelijke actoren. Dit sluit aan op Geleende ruimte
waarin gesteld wordt, dat het de opdracht is van de overheid burgers te activeren om integer met de beschikbare
ruimte om te gaan13 Integriteit kan dus een leidend principe zijn bij botsende ruimteclaims. Enerzijds geeft dit
op integrale wijze oog voor alle ruimtelijke, milieu- en
sociale aspecten verbonden met de ruimtebehoefte.
Anderzijds geeft het integriteitsprincipe de noodzaak
aan van een ethische en moreel verantwoord kader
waaraan de ruimtebehoefte afgemeten kan worden. Het
ethische en morele kader zelf is hiermee nog niet gege-

ven. Het mag duidelijk zijn dat wie zich betrokken weet
op God, de schepping en de naaste van daaruit duidelijke keuzes kan maken die recht doen aan een gebroken
wereld. Het integriteitsprincipe zelf is dan de schakel
tussen deze visie en de praktijk. Een bestuurder of politicus die in het debat over ruimtelijke vraagstukken het
integriteitsprincipe hanteert, zal daarmee aandacht vragen voor alle aspecten die van belang zijn en voor een
ethische en moreel gefundeerd uitgangspunt die aan de
keuzes ten grondslag liggen.

Samenvattend
- Sterke concentratie van functies in de stad lijkt de
beste waarborg te zijn voor bescherming van het landelijk gebied. Echter, dit in Geleende ruimte ontwikkelde concept is te optimistisch over de huidige ontwikkelingen. De druk op de leefbaarheid in de stad neemt
onaanvaardbaar toe. Meer nog dan voorheen moeten
ruimtelijke, milieu- en sociale aspecten integraal worden afgewogen. De ruimteclaim van de stad op het
land is hoog. De grenzen tussen stad en land vervagen
in hoog tempo. Aandacht voor de authenticiteit, leefbaarheid en vernieuwing van het platteland zijn
nodig. Door schaalvergroting regionaliseren stedelijke
gebieden in grote mate. Een sterk regionaal bestuur
dat is aangepast aan die schaal is nodig.
- Kanttekeningen bij de huidige christelijke visie op
ruimtelijke ordening kunnen geplaatst worden als het
gaat om het morele karakter van de afwegingscriteria
van primaire en secundaire behoeften. Ook is er een
kloof tussen deze visie en de praktijk als het gaat om
concrete toetsingscriteria. Verder is er een schijnbare
tegenstelling tussen menselijke behoeften en natuur.
- Het integriteitsbeginsel kan als ordenend principe een
leidraad vormen voor het maken van ruimtelijke keuzes. Ruimtelijke ordening is sluitstuk op maatschappelijke processen. Een prominente overheid is er voor om
botsende belangen zo breed en zo goed mogelijk af te
wegen. Integer ruimtegebruik betekent daarom integrale belangenafweging volgens een ethisch en
moreel verantwoord kader.
1 Milieudienst Amsterdam, Milieuverkenning Amsterdam, 1998, p.156 en Wackernagel,
M., Rees, W., Our Ecological Footprint, New Society Publishers, 1996.
2 Janssens, R. (red.) et al, Geleende Ruimte, een christelijke visie op ruimtelijke ordening,
Amsterdam: Buijten en Schipperheijn.
3 Hidding, M.C., Planning voor stad en land, Bussum: Coutinho, 1997, p.96-100
4 Janssens, R. (red.) et al, p. 81
5 Janssens, R. (red.) et al, p. 112-116
6 RIVM, Milieubalans 2002
7 RIVM, Natuurbalans 2002
8 Hulst, J.R., De bestuurlijke vormgeving van regionale beleidsvoering, Delft: Eburon, 2000,
p. 189-198
9 IPO, Op schaal gewogen, regionaal bestuur in Nederland in de 21ste eeuw, Den Haag, 2002
10 Janssens, R. (red.) et al, p. 61-70.
11 Jeurissen, R.J.M., Musschenga, A.W. (red.), Integriteit in bedrijf, organisatie en openbaar
bestuur, Assen: Koninklijke van Gorcum, 2002, p.1 en 84.
12 Van den Heuvel, J.H.J., Huberts, L.W.J.C., Verberk, S., Het morele gezicht van de overheid,
waarden, normen en beleid, Utrecht: Lemma, 2002, p. 7-13, 19-20
13 Janssens, R. (red.) et al, p. 60
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En de regen viel neer en de
stromen kwamen …
Door Jef Landman

Bekende woorden van onze Here Jezus aan het slot van de bergrede. Het staat in het stukje waar Jezus de scharen oproept zijn
woorden niet alleen te horen, maar ook te doen
(Mattheüs 7:24-27). En dan volgt die vergelijking van de
verstandige man die Zijn woorden hoort en ze wel doet en de
dwaze of domme man die ze hoort en niet doet. In dit artikel
gaat het mij om het voorbeeld dat Jezus gebruikt om duidelijk te
maken wat verstandig en dom is.

Ir. Jef Landman is werkzaam als senior adviseur
waterbeheer bij de Dienst Waterbeheer en Riolering van
het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,
daarnaast is hij raadslid voor de ChristenUnie in de
gemeente Bunschoten.
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Jezus gebruikt het voorbeeld van het bouwen van een
huis. Verstandig wordt genoemd de man die hierbij
rekening houdt met de kracht van water en wind, dom
wordt genoemd hij die dat niet doet. Want de regen viel
neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op
en sloegen tegen dat huis (Willibrordvertaling). Het huis
van de verstandige man doorstaat dit geweld, want het
was op de rots gegrondvest. Het huis van de domme
man stortte in en werd een ruïne, want het was op zand
gebouwd.

Verstandig of dom?
De vraag is of we bij de start van de 21e eeuw bij de
ruimtelijke inrichting van Nederland nog iets kunnen
leren van het voorbeeld dat Jezus voor de mensen in
Israël aan het begin van de jaartelling heeft gebruikt.
Kunnen wij bij de ruimtelijke ordening in ons lage en
relatief vlakke land en bij allerlei bouwactiviteiten spreken van een verstandige en een domme aanpak?
Verstandig in de zin van duidelijk rekening houden met
bodem en klimaat, dom in de zin van daar niet of onvoldoende rekening mee houden.

ThemaStudie
Zoals bekend bouwden de eerste bewoners van ons land
hun woningen op de hogere gronden. In de lagere
gedeelten wierpen ze terpen op en later dijken als
bescherming tegen overstromingen. Een strategie die tot
op heden in grote lijnen voldeed om het land bewoonbaar en leefbaar te houden. Verstandig dus. De vraag is
of dit ook naar de toekomst toe, bij verdergaande stijging van de zeespiegel en daling van het land in WestNederland vol te houden is.
Naast verstandige dingen zijn bij het waterbeheer en de
ruimtelijke ordening in het verleden ook wel dingen
gedaan die mijn inziens in de categorie dom vallen. En
nog steeds is het gevaar niet geweken. Enkele voorbeelden.

Dom!
Dom is het leegmalen van de diepste droogmakerijen in
laag West-Nederland, vooral die met een zand- of veenbodem. Ik denk aan de Zuidplaspolder boven Rotterdam,
de polder Groot-Mijdrecht, de Horstermeerpolder en de
Bethunepolder. Als destijds alle milieu-effecten in de
polders zelf (veel kwelwater van vaak slechte kwaliteit)
of in de omgeving (verdroging) waren meegewogen, is
het de vraag of tot drooglegging zou zijn besloten. Dom
is het bouwen in diepe polders, nog dommer het bouwen in de laagste delen van die polders. De kans op
wateroverlast is daar zeer groot (Tollebeek). Dom is het
bouwen in uiterwaarden. Regelmatig komen daar ‘de
waterstromen’ met alle ellende en schade van dien
(Ittersum, de Waalsprong bij Nijmegen). Dom is bouwen
op diepe veengronden. Veengronden zijn zeer slap en
klinken jaarlijks tot wel 1 centimeter in (Gouda,
Bloemendalerpolder). Dom is het verharden van land
door bijvoorbeeld stedenbouw of kassenbouw zonder
rekening te houden met voldoende ruimte voor opvang
van regenwater (Delfland). En als laatste voorbeeld van
dom noem ik het dempen van oppervlaktewater in stedelijk gebied waardoor de waterafvoer stagneert en
grondwater-overlast ontstaat (Amsterdam).

Waterlijke ordening
Tot de tachtiger jaren van de vorige eeuw hebben waterbeheer en ruimtelijke ordening redelijk los van elkaar
gestaan. Ruimtelijke ordening bedacht de plannen en
het waterbeheer zorgde dat die plannen voor wat
betreft water verwezenlijkt konden worden. Water was
volgend, heette dat. Maakbaarheids-filosofiën waren in
die tijd sterk heersend. Begin tachtiger jaren kwam in
het denken over waterbeheer een ommekeer die wel het
sterkst werd gemarkeerd met de nota “Omgaan met
Water” van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Hierin werd de gedachte van het watersysteembeheer
en integraal waterbeheer uitgewerkt en gepromoot.
Integraal waterbeheer als waterbeheer vanuit de interne
samenhang (peilbeheer, aan- en afvoer, waterkwaliteit,
relatie met grondwater en oevers) en in samenhang met
de andere beleidsvelden als ruimtelijke ordening,

milieubeleid, landbouw en natuurbeleid.
De ommekeer bij ruimtelijke ordening om water meer
integraal bij de planvorming te betrekken voltrekt zich
eind jaren tachtig en wordt gemarkeerd met de Vierde
nota Ruimtelijke Ordening (Nederland Waterland).
Sindsdien is de integratie verder gepromoot in rapporten met beeldende namen als ‘Plannen met stromen’,
‘Ruimtelijke ordening op Waterbasis’ en ‘Ruimte en
waterlijke Ordening’.

Wind in de rug
In de loop van de negentiger jaren kreeg het denken over
geïntegreerd waterbeheer en ruimtelijke ordening extra
impulsen door enkele perioden met extreme neerslag in
de stroomgebieden van de Maas, de Rijn en andere
midden-Europese rivieren met als gevolg zeer hoge
waterstanden in deze rivieren, (gevaar van) overstromingen en veel schade. Omdat voor de gebieden langs de
Maas en Rijn de veiligheid in geding was, is haast
gemaakt met de uitvoering van een Deltaplan grote
rivieren waarbij de dijken zijn verhoogd. Ook kwamen
verschillende perioden met extreme neerslaghoeveelheden voor in Nederland met als gevolg ernstige wateroverlast en schade in diverse regio’s.
Klimaatdeskundigen waarschuwen dat de veranderde
trend in het neerslagpatroon zich in de 21e eeuw zal
voortzetten. Zij wijzen op het voortdurende broeikaseffect met een verwachte verhoging van de gemiddelde
temperatuur op aarde van 1 tot 3 graden Celcius als
belangrijke drijvende kracht. Hierdoor zal veel ijs versneld afsmelten en zal de zeespiegel de komende 50
jaren naar verwachting met zo’n 20 à 30 cm stijgen. De
winters worden natter, de zomers droger met meer kans
op zware intensieve buien. De Rijn zal meer het karakter
van een regenrivier krijgen met hogere piekafvoeren.
Naast deze verwachte klimaateffecten vindt voortgaande bodemdaling in West-Nederland plaats door inklinking van de kleibodems en vooral de veenbodems.
Veenbodems zakken door ontwatering afhankelijk van
de ontwateringsdiepte zo’n 5 à 10 mm per jaar. Door de
verwachte ontwikkelingen van de neerslag, de stijging
van de zeespiegel en de daling van het land wordt het
waterbeheer er niet eenvoudiger op. Bij ongewijzigd
beleid zullen perioden met tekorten aan water van
geschikte kwaliteit en perioden met wateroverlast toenemen.

Water meer sturend
Om de problemen het hoofd te bieden zijn er door het
Rijk diverse studies gedaan uitmondend in de Vierde
nota Waterhuishouding (1998). Hoofdrichting is dat we
onder het motto ‘Ruimte voor Water’ toe moeten naar
duurzame en veerkrachtige watersystemen. Bij duurzame watersystemen wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van natuurlijke processen. De systemen moeten vele jaren meekunnen en worden gekenmerkt door
zelfregulering, zelfvoorziening en geen afwenteling naar
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de toekomst of naar naastgelegen gebieden.
Veerkrachtige watersystemen zijn systemen die een
hoogwatergolf of een extreme regenbui zonder al te veel
moeite kunnen opvangen. Dit betekent ruimte voor
beken door herstel van meandering en aanleg van brede
oeverzones. Bij rivieren waar de dijken juist verhoogd
zijn en hieraan ook grenzen zitten dient de ruimte te
worden gevonden in de diepte (uitbaggeren en nevengeulen) en/of in de breedte (dijkverleggingen). In de
laaggelegen poldergebieden dient ruimte te worden
gevonden in meer oppervlaktewater en grotere toelaatbare peilvariatie. Voor de opvang van tijdelijke extreme
neerslaghoeveelheden zullen gebieden moeten worden
aangewezen die gecontroleerd, zonder veel schade, dit
water kunnen opvangen.
De ruimte voor het nieuwe waterbeheer zal ten koste
gaan van ander landgebruik zoals landbouw en natuur.
Om dit zo klein mogelijk te houden dienen de mogelijkheden van functiecombinatie (landbouw en water,
natuur en water) te worden benut. Ook zijn er nieuwe
kansen zoals waterrecreatie, wonen op en aan het water,
drijvende kassen.
Hoe dan ook, duidelijk is door deze ontwikkelingen dat
waterbeheer als volgend op de ruimtelijke ordening
meer en meer in de positie komt van sturend of medesturend voor de ruimtelijke ordening. Een positie overigens die door de waterschappen reeds jaren was bepleit.

Waterstrategie voor de toekomst
Welke waterstrategie in de toekomst het best kan worden gevolgd, is onderzocht door de commissie
Waterbeheer 21e eeuw. De commissie rapporteerde in
2000 met zestien aanbevelingen. Voorgesteld wordt uit
te gaan van de stroomgebiedsbenadering. Voor de
stroomgebieden van de rivieren betekent dat internationale afstemming en samenwerking. Aanbevolen wordt
in alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe
de drietrapsstrategie ‘vasthouden, bergen en dan pas
afvoeren’ te hanteren. Bij ‘bergen’ gaat het om het aan-

Het gaat erom nu de knop om te zetten en dan
op langere termijn planmatig toe te werken naar
een duurzaam en veerkrachtig watersysteem.

leggen van voorraden voor tijden van droogte en om het
opvangen van piekbuien. De commissie adviseerde
voorts onder regie van de provincies met het rijk, waterschappen en gemeenten deelstroomgebiedsvisies op te
stellen waaruit de wateropgave blijkt en die ruimtelijk
moeten doorwerken in de streek- en bestemmingsplannen. Voorts zouden de visies kunnen dienen als bouwstenen voor de stroomgebiedsvisies, die in het kader van de
Kaderrichtlijn water van de Europese Unie voor de
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stroomgebieden van de rivieren worden opgesteld. Een
belangrijk advies betrof het verplicht stellen van de
watertoets bij ruimtelijke plannen. Dit houdt in dat bij
ruimtelijke plannen de kwalitatieve en kwantitatieve
gevolgen voor het watersysteem onderzocht en zonodig
gecompenseerd moeten worden.
In een regeringsbesluit “Anders omgaan met Water” stelde de regering zich in grote lijnen achter het rapport van
de commissie WB-21 en nam de meeste adviezen over. Er
werd een convenant gesloten met de provincies, waterschappen en gemeenten en een startnotitie opgesteld
om te komen tot een bestuursakkoord voor de uitvoering en financiering van het nieuwe waterbeleid. In het
convenant is reeds overeengekomen de watertoets in te
voeren. Het concept-bestuursakkoord is in april j.l. verschenen. Het zal naar verwachting over enkele maanden
worden gesloten, waarna er op bestuurlijk niveau brede
overeenstemming bestaat over de nieuwe koers van
waterbeheer en ruimtelijke ordening.

Nieuwe waterbeheer verstandig?
Wat moeten wij van deze ontwikkelingen vinden? Is de
nieuwe waterstrategie van Ruimte voor Water als een
huis op de rots gegrondvest? Bij het nadenken hierover
staat voorop dat de mens de taak heeft op verantwoorde
wijze om te gaan met de schepping. Verantwoord tegenover God, zijn medemens en de natuur. Deze verantwoordelijkheidsrelatie verplicht hem onder andere tot
een veilige inrichting van de ruimte. En waar het gaat
om publieke veiligheid ligt hier een taak voor de overheid. In de publieke ruimte dient de overheid de mens
ook zoveel mogelijk te beschermen tegen overlast en
schade. De nieuwe waterstrategie is hierop gericht,
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
natuurlijke processen, van meebewegen met water. Ook
voor de natuur pakt de strategie goed uit vanwege het
aspect van de waterconservering. De nieuwe strategie
kan derhalve worden betiteld als een weliswaar kostbare
maar verantwoorde en verstandige strategie. Hierbij is
van belang nog op te merken, dat de nieuwe waterstrategie een strategie is voor de lange termijn (2050). Het
gaat erom nu de knop om te zetten en dan op langere
termijn planmatig toe te werken naar een duurzaam en
veerkrachtig watersysteem. Ruimtelijke maatregelen die
hiermee in strijd en dus dom zijn, moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Kansen die zich daarbij voordoen
zoals mogelijkheden van functiecombinaties met water
moeten worden benut. Realisering daarvan levert meerwaarde op.
Voortzetting van het oude beleid, verdere dijkverhogingen, bouw van sterkere gemalen en verruimen van toeen afvoerkanalen, is ook kostbaar maar niet duurzaam
en brengt alsnog aanzienlijke veiligheids- en overlastrisico’s met zich mee. Voortzetting zal daarom op den duur
meer en meer dom blijken.

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Adoptie in plaats van abortus
Door prof. dr. ir. E. Schuurman, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer

In de besprekingen die de ChristenUnie en de SGP eind april met de informateurs Korthals Altes
en Hoekstra voerden, kwam vanzelfsprekend ook de abortusproblematiek aan de orde. Dat kon
niet uitblijven. Christenen, in die partijen verenigd, hebben de Wet afbreking zwangerschap in
allerlei toonaarden bestreden.
Nu die Wet er is en het niet in de macht van
ChristenUnie en SGP is, die weer ongedaan
te maken, zullen ze terecht alles op alles
moeten zetten om de uitvoering van die wet
terug te dringen. Zo hebben de onderhandelaars van de ChristenUnie en de SGP ingebracht dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het voorhouden van alternatieven voor zwangerschapsafbreking.
Daarom hebben ze in de plaats van abortus
er voor gepleit meer aandacht in de voorlichting te geven aan adoptie.
Wie beseft dat het leven een gave van God
is, zal alles in het werk stellen om het te
koesteren en te beschermen. Dat is geen algemeen aanvaarde norm meer in ons land. Er worden duizenden
ongeboren kinderen per jaar geaborteerd. Maar tegelijk
doen we in de ziekenhuizen ons uiterste best om ouders
bij wie natuurlijke bevruchting onmogelijk of zeer moeilijk is, met behulp van voortplantingstechnieken aan kinderen te helpen.
Om nog een schrijnende tegenstelling met abortus te
geven: sinds kort geeft de Franse regering aan jonge
ouders een geboortepremie en zorggeld om te bevorderen dat er meer kinderen worden geboren. De vergrijzing
wordt voor de jonge generatie anders een veel te grote
last. Die last verminderen betekent het bevorderen van
meer geboorten.
Dan kennen we ook nog - in schrille tegenstelling met de
abortuspraktijk - de zoektocht van vele, onvrijwillig kinderloos gebleven ouders naar te adopteren kinderen. Over
heel de wereld worden adoptiekinderen gezocht en
gevonden.
En wat ligt er gezien deze situatie nu meer voor de hand
dan van overheidswege meer aandacht te vragen voor
adoptie om zo abortus te voorkomen. Daar zijn zeer
goede redenen voor.
Degenen die een meisje tot een abortus aanmoedigen,
kunnen hun leven normaal voortzetten nadat de abortus
is uitgevoerd. Voor het meisje of de vrouw is dat onmogelijk. Het verliezen van een baby door abortus is het verlie-

zen van een mensenziel. Daarom hebben zoveel geaborteerde meisjes en vrouwen ook last van schuldgevoelens.
En dan te bedenken dat er vele ouders klaar staan om
zulke kinderen te adopteren.
Er zijn een aantal overeenkomsten en verschillen tussen
abortus en adoptie. Na elke abortus of het afstaan van
een kind via adoptie, kan de vrouw haar leven voortzetten
en wordt ze niet voortijdig gedwongen tot ouderschap of
huwelijk, en - indien ze nog een ‘teenager’ is - kan ze werken aan de verdere vorming van haar leven. Verschillen
tussen abortus en adoptie beginnen met het feit dat
abortus in de dood eindigt, terwijl adoptie nieuw leven
geeft. Via adoptie kan een vrouw twee keer het leven
schenken – allereerst aan haar baby en vervolgens ook
aan de adoptie ouders.
Na een abortus voelt de vrouw zich schuldig, maar na een
adoptie kan ze in zekere zin trots zijn. Een vrouw wordt
geadviseerd om haar abortus te vergeten, maar adoptie
zal haar een gelukkige herinnering geven. Een geaborteerde vrouw wil altijd weten of het geaborteerde kind
nu een jongen of een meisje was, of op wie het leek. Een
vrouw die haar kind voor adoptie afstaat kan haar kind
zien, weet wat er mee gebeurt, kan het zelfs een naam
geven en kan van haar kind - op afstand weliswaar - houden. Ze zal in plaats van door schuldgevoelens te worden
geplaagd, geestelijk rust hebben. Een abortus maakt het
onmogelijk dat er ooit nog contact is tussen de vrouw en
het kind. Na adoptie kan de vrouw via brieven en verrassingen in de vorm van cadeautjes contact met haar kind
onderhouden. En tenslotte, abortus haalt de waarde van
het gezin naar beneden. Adoptie bevestigt het gezin en
benadrukt de grote waarde ervan.
Allemaal voldoende redenen om sterker dan tot nu toe in
de christelijke politiek te pleiten voorrang te geven aan
adoptie boven abortus. Het zou zelfs het overwegen
waard zijn - in elk geval zou dat moeten worden nagegaan - om via een initiatiefwetsvoorstel zowel de Wet
afbreking zwangerschap als de adoptiewetgeving aan te
passen om dat proces te versterken. Dus versnelde adoptie in plaats van abortus!
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Oost, west, vakantiehuis best?
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden

Op verschillende fronten heeft Nederland te maken met de gevolgen van een jarenlange gedoogcultuur. Het
klimaat ten aanzien van gedogen is echter in grote delen van de samenleving omgeslagen. Op het gebied van
de recreatiewoningen heeft dit de laatste jaren grote gevolgen. Permanente bewoners van deze woningen
zitten op de schopstoel en menig bestuurder staat voor de bijna onmogelijk opgave op een rechtvaardige
wijze de wet te handhaven. Oost, west, wat is het best?

Een kluwe van problemen
De landelijke Vereniging Vrij Wonen
schat dat er in Nederland ongeveer
80.000 recreatiehuisjes permanent
bewoond worden. Diverse trends
hebben tot dit aantal geleid. Zo deed
de krapte op de woningmarkt mensen uitwijken naar recreatiewoningen. Daarnaast hebben de toegenomen eisen aan de vakantieparken er
toe geleid dat parken zonder veel
faciliteiten uit de gratie raakten.
Verkoop voor permanente bewoning
ligt dan in het verschiet. Ook is het
zo dat projectontwikkelaars de laatste jaren een type luxe vakantiewoningen bouwen, dat op de gewone
woningmarkt onbetaalbaar is. Een
andere oorzaak is het feit dat
gemeenten en provincies in veel situaties de ombouw van stacaravans
naar stenen huizen hebben gestimuleerd, waardoor er veel te veel bouwwerken in natuurgebieden werden
gerealiseerd.
Samengevat is het probleem van de
permanente bewoning een kluwe
geworden van vele aspecten: achterlopende bestemmingsplannen,
belasting van het buitengebeid door
bijvoorbeeld woon-werkverkeer en
de milieugevolgen daarvan, problemen met handhaafbaarheid en
daardoor gedogen van de situatie,
oneerlijke verrijking bij legalisatie,
jarenlange overgangs- en afbouwregelingen, en tenslotte het woningcontingent-probleem.
Permanent bewoonde vakantiewoningen zijn bovendien niet meer
beschikbaar voor recreatie, zodat er
nog een grotere druk is om het aan-
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tal recreatiewoningen en stacaravans
uit te breiden waardoor groene delen
van provincies dichtslibben en de
CO2 uitstoot toeneemt.

Belangen van bewoners
Vanuit belangenverenigingen van
bewoners van recreatiewoningen
wordt vaak gewezen op het jarenlange gedogen van gemeenten. Ten aanzien van de controles op de illegale
bewoning wijzen zij erop dat de Wet
Persoonsregistratie regels stelt ten
aanzien van de individuele vrijheid
van burgers. Daarnaast komen er
onder de bewoners schrijnende
gevallen voor. Niet iedere bewoner
van een vakantiewoning is de luxezoekende, gegoede burger. Er zijn
mensen die vanwege de krapte op de
woningmarkt geen kant meer op
konden en geen andere uitweg zagen
dan in een eenvoudig vakantiehuisje
te wonen. De Vereniging Vrij Wonen
vreest, dat 170.000 mensen door de
aangescherpte regels op straat
komen te staan. Al die mensen hebben een hypotheek op een huis dat
ze, naar eigen zeggen, aan niemand
meer kunnen verkopen.

Verantwoordelijkheid provincie en gemeenten
De bewijslast van permanente bewoning ligt bij de gemeenten, die - vaak
tegen wil en dank - gedogen, omdat
de rechter het bewijzen bijna onmogelijk heeft gemaakt. In 2001 heeft de
Raad van State bepaald dat het ontbreken van een huurovereenkomst of
een koopcontract voor een woning
elders onvoldoende bewijs is voor

permanente bewoning van een
vakantiehuisje. Bovendien zijn veel
gemeenten die de uitvoering van
hun opsporingsbeleid aan bureaus
hadden uitbesteed teruggefloten
door de rechters op grond van
inbreuk op de privacy en ontoelaatbare opsporingsmethodes. Toch gaan
gemeenten naar de rechter. In
Harderwijk bijvoorbeeld zijn
inmiddels 160 zaken gewonnen bij de
rechtbank, die nu aan de Raad van
State worden voorgelegd. Gelet is
daarbij op de inschrijving in het GBA
en de wijze van onderzoek door het
controlebureau in relatie tot de Wet
op de Privacy. Een gevolg hiervan is,
dat een beperkt aantal bewoners
inmiddels eieren voor hun geld heeft
gekozen en op zoek is naar een andere woning. Sinds 2002 helpt de
belastingdienst gemeenten doordat
eigenaren, om hypotheekrente te
mogen aftrekken, op hun belastingformulier moeten aangeven of de
woning hun hoofdwoning is. Echter,
ook als via de belastingdienst hoofdverblijf bewezen is, kan een gemeente bewoners niet direct uit de
woning zetten.
Een sanctiemogelijkheid die provincies hebben om gemeenten te dwingen een einde aan het gedoogbeleid
te maken, is de aftrek van het aantal
permanent bewoonde vakantiewoningen van het totaal aan woningcontingent. Op dit moment wordt er
in Schouwen Duiveland voor deze
sanctie gevreesd. Het zou de bouw
van een nieuwbouw wijk in deze
plaats tegen kunnen houden.

Lokaliteiten

Het beleid van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer is de afgelopen tijd niet consistent geweest.
Op dit moment is er een ambtelijk
overleg gaande tussen dat Ministerie
enerzijds en de provincies en
gemeenten anderzijds. De partijen
kunnen echter nog niet tot een
gemeenschappelijk voorstel komen.

men - het huis wordt immers meer
waard als het officieel geschikt is
voor bewoning - stelde Leefbaar
Gelderland/De Groenen voor om een
deel van deze winsten af te romen en
dit geld ten goede te laten komen
van natuur en platteland. Een creatief voorstel dat serieus bestudeerd
zou moeten worden.

Toekomst
Wegen naar oplossingen
Vast staat dat een generaal pardon
moet worden afgewezen. Deze vorm
van legalisering druist in tegen elk
rechtvaardigheidsgevoel; kopers
wisten dat zij een recreatiewoning
kochten. Provincies beseffen wel dat
gemeenten, indien zij jarenlang niet
handhavend hebben opgetreden, het
recht hebben verspeeld alsnog te
eisen dat mensen vertrekken uit hun
woning. In die gevallen kan er een
persoonsgebonden gedoogbeleid
opgesteld worden, die bij het vertrek
van de bewoners ophoudt te
bestaan. Als er gezien de bestemmingsplannen op de plaats van de
vakantiewoning ook een gewone
woning mag staan, kan men in gevallen dat er jarenlang is gedoogd tot
legalisatie overgaan, indien de
gemeente kan bewijzen dat handhaving van het recreatieve gebruik niet
mogelijk is. Om onrechtvaardige verrijking van deze eigenaren te voorko-

Naar de toekomst toe moeten provincies gemeenten dwingen om bepalingen op te nemen in (te herziene)
bestemmingsplannen over permanente bewoning van vakantiewoningen en wel in die zin dat de eis van
bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningen wordt vastgelegd. Dit
leidt er in ieder geval toe dat er geen
interpretatieverschillen meer ontstaan bij de uitleg van bestemmingsplannen. Het vereenvoudigt de
bewijslast voor de gemeenten, doordat de ondernemer kan worden aangesproken op het oneigenlijke
gebruik. In dat geval verschuift de
aandacht van de gemeente naar de
ondernemer. Afdoende is deze maatregel niet; als een eigenaar de huisjes
toch verkoopt en vervolgens vertrekt,
is het opnieuw de gemeente die met
een probleem zit. Een andere mogelijkheid is dan om eigenaren van
recreatiebedrijven te verbieden aan
privé-personen te verkopen.

Een andere weg zou zijn om aan
nieuwe complexen een publiek- en
privaatrechterlijk verbod op permanente bewoning op te leggen. Van de
makelaar moet duidelijke informatie
naar de kopers toe worden geëist, en
de koper moet jaarlijks aantonen
elders zijn hoofdverblijf te hebben.
De locaties moeten passen binnen
het Rijks- en provinciaal ruimtelijk
beleid.
Voor provincies is het zaak zich niet
te beperken tot het formuleren van
doelen ten aanzien van ruimtelijke
ordening en ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. De provincie
kan concreet in actie komen om te
voorkomen dat in waardevolle gebieden (luxe) vakantiebungalows worden gebouwd. Samenwerken met
belangenorganisaties is dan van
groot belang. Zo is het recent
Natuurmonumenten geweest die in
Gelderland betrokken partijen bij
elkaar heeft gebracht om te voorkomen dat een waardevol gebied in
handen kwam van een particuliere
recreatieondernemer.
Staatsbosbeheer kocht uiteindelijk
het terrein waarbij de provincie eenderde en het ministerie van LNV
tweederde van het geld ophoestte.
Op deze manier doet de provincie
aan “ruimtelijke ontwikkelingspolitiek” en draagt zij bij aan een stuk
natuurontwikkeling.

Conclusie
Permanente bewoning van vakantiewoningen is hardnekkig. Alleen op
een creatieve en op de toekomst
gerichte wijze kunnen oplossingsrichtingen nagestreefd worden. Om
willekeur te voorkomen dienen
beslissingen niet uitgesteld te worden, maar dient men heldere criteria
op te stellen op grond waarvan
bewoners duidelijkheid krijgen en de
waarde van het landschap in tact
wordt gehouden. Oost, west … wie
weet wat het beste, is mag het zeggen! Reacties en ideeën kunt u sturen naar: cpdijkstra@christenunie.nl.
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Woningen als consumenten
Volkshuisvesting en de rol van de gemeente
Door J.D. Alssema, burgemeester Staphorst

Huizen zijn net meubels; je doet er jaren mee. Meubels worden soms gerepareerd, maar vroeg of laat worden ze langs de weg gezet. De vervanging van meubilair heeft niet altijd met het in elkaar zakken van de
geliefde spulletjes. De spullen kunnen ook uit de mode zijn, of de eigenaar is er op uitgekeken en heeft
genoeg geld om betere en nieuwe te kopen. Soms is de vraag zo groot, dat de fabrieken de vraag niet aankunnen. Er ontstaan lange levertijden en sommige producten zijn (tijdelijk) niet leverbaar.
Ook bij woningen zie je de wens tot verbetering van de kwaliteit. Veel mensen verruilen hun huurwoning
voor een koophuis. Ook spelen zaken als het ouder worden van de bewoners. Hierdoor komt de verhuiswagen vaker voorrijden dan pakweg tien jaar geleden. Het verschil met de meubels is, dat de huizen niet
langs de weg worden gezet. Ze staan er al.
In de afgelopen periode waren woningen
net consumenten-artikelen. Velen waren
in de gelegenheid om groter en luxer te
gaan wonen. Hypotheken werden zeer
veel versterkt. Het economische tij was
mee. De lonen stegen. De bestedingen
namen toe. Veel woningen wisselden van
eigenaar en de prijzen stegen zeer fors.
Met als gevolg, dat bijvoorbeeld jongeren, starters en mensen met een laag
inkomen niet meer aan een koopwoning
konden komen. Mede daardoor is er weer
meer vraag naar huurwoningen ontstaan. Wat is nu de rol van de gemeente
in dit verhaal?

Volkshuisvestingsbeleid
Het beleid voor de volkshuisvesting is
sterk veranderd. Tot de jaren negentig
was de lokale beleidsruimte relatief
beperkt door de centrale aansturing van
de Rijksoverheid. De aandacht ging vooral uit naar de verdeling van de contigenten, de woningbouwprogrammering en
de subsidiering. Door decentralisatie van
overheidstaken, verzelfstandiging van
woningcorporaties en vermindering van
subsidies is het beleid verbreed naar
woonbeleid en hebben gemeenten de
mogelijkheid om de ontwikkelingen
beleidsmatig aan te sturen.
Om die regierol goed te kunnen vervullen, dient de gemeente voor het beleid
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een meerjaren-woonplan te formuleren.
In dat woonplan moet aandacht besteed
worden aan de woningbehoeften van de
specifieke aandachtsgroepen. Ook moet
het beleid bijdragen aan de verbetering
van het woon- en leefklimaat van de
wijk, buurt of dorp. Natuurlijk moeten
de wensen van de inwoners onderzocht
worden en zullen de resultaten gebruikt
moeten worden voor de afspraken met
de woningstichting. Ook de rol van de
gemeente moet nadrukkelijk beschreven
zijn.
Om een goede onderbouwing van het
beleid te krijgen is een woningmarktonderzoek noodzakelijk. Het moet gaan
om het verkrijgen van inzicht in de kwantitatieve behoefte aan woningen in de
gemeente en de kwalitatieve behoefte
van de verschillende doelgroepen (zoals
jongeren, ouderen en de huishoudens
met een laag inkomen). Daarvoor is
eigenlijk een enquête onderzoek onder
de inwoners noodzakelijk. Door middel
van een dergelijk onderzoek kan inzicht
verkregen worden in de bevolkingsopbouw, de woningvoorraad, de bewoningssituatie, de leefbaarheid, de
woningkenmerken en de verhuismotieven van degenen die willen verhuizen en
de woonwensen van de woningzoekende.

De regierol van de gemeente
In de huidige praktijk kunnen gemeenten
op grond van de huisvestingswet maar
beperkt sturen op de woningmarkt. De
wet biedt de mogelijkheid om passendheids- en urgentiecriteria te hanteren bij
de toewijzing van woonruimte en om onder voorwaarden - bindingseisen te
stellen. Dit is alleen mogelijk voor zover
dit noodzakelijk is met het oog op een
evenwichtige en rechtvaardige verdeling
van de schaarse woonruimte. Het stellen
van bindingseisen op basis van de huisvestingswet is beperkt tot woningen met
een koopprijs - per 1 januari 2002 - van
e 91.800, -.
Nu heeft het Rijk al langere tijd het voornemen om de huisvestingswet te wijzigen met het doel om het ruimtelijke
beleid en het wonen beter op elkaar af te
stemmen en een goede doorstroming te
bevorderen. Het belangrijkste uitgangspunt is vrijheid van vestiging. Het wetsvoorstel is al in 1998 behandeld in de
Tweede Kamer, maar ligt nog steeds bij
de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel perkt
de mogelijkheden van gemeenten verder
in om bindingseisen te stellen. Het ziet
er naar uit dat in het nieuwe kabinet het
ruimtelijke ordeningsbeleid van het Rijk
wordt versoepeld. De kans is dan ook
groot dat het wetsvoorstel in deze vorm
niet van kracht wordt.1 Landelijke

Studie Lokale politiek

artikel
gemeenten zullen in elk geval in staat
worden gesteld om voor eigen inwoners
te bouwen. Terecht, en in sommige gevallen zullen die gemeenten in staat moeten worden gesteld, om ook iets meer te
bouwen.
Ook provincies trachten gemeenten te
dwingen om alleen nog maar te bouwen
voor de opvang van de eigen inwoners. De
provincies staan een stringent concentratie-beleid voor. Het wonen en werken
moet plaats vinden in de grote centrum
dorpen en in stedelijke gebieden. De landelijke gemeenten zullen moeten werken
aan het verbeteren van het woonklimaat.
Voor specifieke doelgroepen (jongeren en
ouderen) wordt bij sommige provincies
een uitzondering gemaakt. De leefbaarheidstoets - voortbestaan van een
behoorlijk niveau van voorzieningen wordt dan bij de beoordeling van stal
gehaald. Er wordt dan maatwerk toegepast.
De gemeente kan eisen stellen aan de verkoop van bouwkavels. Om voor een kavel
in aanmerking te komen, moeten de
belangstellenden een sociale of economische binding hebben en mogen zij bijvoorbeeld 5 á 10 jaar voorafgaand aan de
aanvraag voor een nieuwe bouwkavel
niet een bouwkavel in dezelfde gemeente
hebben gekocht. Ook bestaat er een
mogelijkheid om voorrang te verlenen
aan de prioritaire doelgroepen bijv. aan
starters, senioren en eventueel huurders.
Met betrekking tot de huurwoningen
zullen er prestatie-afspraken gemaakt
moeten worden over de toewijzing, waar-

bij er prioriteit wordt gegeven aan de
toewijzing aan starters, de groep laagstbetaalden en de senioren. Als men huisvesting voor die doelgroep wil realiseren,
dan is een financiële bijdrage in de vorm
van het aftoppen van de stichtingsprijs
van de huurwoningen aan de orde. De
onrendabele top moet in één keer afgeschreven worden. Dat kunnen soms forse
bedragen zijn (per woning e 40.000, -).
Dan ontstaat er een lage huur van ca.
e 370, - per maand. Dit betekent een forse
investering voor de woningcorporatie en
voor gemeenten.
In die gevallen waar de gemeenten niet
zelf bouwkavels kunnen uitgeven omdat
een projectontwikkelaar de gronden in
bezit heeft, is de situatie moeilijker. De
gemeente kan in dat geval alleen maar
met de projectontwikkelaar afspraken
proberen te maken. Maar het blijven
afspraken. Want als een projectontwikkelaar de woning te koop biedt aan inwoners van buiten de gemeente, heeft men
het nakijken. Of een gemeentebestuurder
daar nu van wakker moet liggen, is nog
maar de vraag. Een gestage groei van
woningen is niet erg.
Provincies doen dan wel erg moeilijk. Zij
trachten gemeenten te dwingen om dat
te voorkomen. Want dat past niet in het
provinciaal ruimtelijk beleid. Echter in
bestemmingsplannen is een rechtstreekse bouwtitel aanwezig en er kunnen geen
mogelijkheden gecreëerd worden om in
het bestemmingsplan een regeling te
ontwerpen voor verkoop aan eigen inwoners.

Ook is het sturen van woningbouw alleen
voor eigen inwoners betrekkelijk. Want
als een eigen inwoner een bouwkavel
koopt en er een woning op bouwt, zal hij
zijn oude woning te koop aanbieden. In
veel gevallen wordt een dergelijke
woning verkocht aan mensen uit een
naburige gemeente. De meeste dorpen
floreren door de toeloop va nieuwkomers.
Keerzijde hiervan is, dat in veel dorpen de
eigen identiteit verloren dreigt te gaan.
Ook maakt de prijsopdrijving van de
woningen het voor de minder draagkrachtige oorspronkelijke dorpsbewoners
steeds moeilijker om zich te handhaven.
Daardoor dreigen sociale verbanden te
veranderen of te verdwijnen.

Woonvisie noodzakelijk
Iedere gemeente moet een actueel meerjaren woonplan ontwikkelen met een
goed onderbouwde analyse over de ontwikkeling van de marktvraag van de
diverse doelgroepen. Ook dient in de
woonvisie aangegeven te worden op
welke wijze het woonbeleid kan bijdragen
aan behoud en verbetering van het woonen leefklimaat met integrale programmering van nieuwbouw, sloop en verkoop
van huurwoningen. Een dergelijk plan
dient in samenwerking met de woningcorporaties en de inwoners tot stand te
komen.
Op die wijze kan de provincie overtuigd
worden welke behoefte en verlangens er
zijn rond de woningbouw in de gemeente. Door een woonvisie kan voorkomen
worden, dat er een onevenwichtigheid
optreedt in de woningbouw en kan voldaan worden aan de plaatselijke woningbouw behoefte.

1 Volgens de Wijziging Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijke beleid) (Kamerstuk 25.334) kunnen gemeenten alleen nog maar eisen van economische of maatschappelijke binding stellen voor gebieden waarin een restrictief ruimtelijke ordeningsbeleid geldt. Het wetsvoorstel beoogt zo een verband te leggen tussen woonruimteverdeling en ruimtelijke ordening. Tevens worden onnodige belemmeringen voor vrije vestiging opgeheven waardoor de doorstroming wordt bevorderd. Het voorstel is
op 14 april 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste-Kamercommissie voor Volkshuisvesting wacht nog steeds op een
door de staatssecretaris van Volkshuisvesting in februari 2001 aangekondigde tweede novelle, die het wetsvoorstel in lijn moet brengen met het voorziene ruimtelijke
ordeningsbeleid, zoals vastgelegd in de PKB Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De verwachting is dat de aangepaste versie van die Vijfde Nota in 2003 naar de Tweede
Kamer wordt gestuurd.
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Bewogen bestuurders
Door Johannes de Jong, student theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen (Geref. syn.) en internationaal politiek secretaris
van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

En toen Jezus uit het schip ging zag Hij een grote menigte en Hij werd met
ontferming over hen bewogen omdat zij waren als schapen die geen herder
Marcus 6: 34
hebben.
De ChristenUnie bestaat uit mensen die navolgers van
Jezus willen zijn. Maar waar blijkt dat uit? Uit onze
nadruk op normen en waarden? Uit onze eisen op
medisch-ethisch terrein? Uit onze strenge aanpak van
drugsbeleid en prostitutie? Zijn deze en andere punten
het kenmerk van een principieel christelijke partij?
Bovenstaande tekst is de meeste lezers van DenkWijzer
waarschijnlijk wel bekend. Met ontferming bewogen
zijn. De vraag is wat de tekst ons als ChristenUnie-leden
en -bestuurders te zeggen heeft. We moeten ons bij dit
gedeelte goed realiseren om welke menigte het hier
gaat. Het gaat hier om mensen die in hun dagelijkse
bestaan iets van vastigheid zoeken. Ze zijn onzeker,
instabiel en gemakkelijk van mening te veranderen. Ze
zijn als schapen zonder herder. Is dit ook niet het beeld
wat bij ons opkomt als we in onze maatschappij om ons
heen kijken? Een massa die onzeker, ontevreden en
instabiel is? Een meute die al naar gelang wat op TV
komt van mening verandert? Vandaag Fortuyn, morgen
Bos?
De grote vraag is hoe we naar deze mensen kijken. We
kunnen als mensen met een wat steviger fundament
gemakkelijk impliciet neerkijken op deze massa. Dit is
niet eens altijd minachting, maar vaak meer een soort
van verbazing vermengd met afkeer van het verschijnsel.
Deze houding is voor een ieder vermoedelijk herkenbaar.
Maar de houding van een navolger van Christus zou toch
een andere moeten zijn. Jezus liet ons zien dat we met
ontferming met juist deze heen en weergaande massa
bewogen zouden moeten zijn. Hiermee raken we ook
een kernpunt van de ChristenUnie-politiek.
Uiteindelijk moet deze basishouding, die Christus altijd
aannam, het kenmerk zijn van de ChristenUnie-politiek.
Zoeken naar hoe we deze mensen toch goed kunnen
besturen en een goed voorbeeld kunnen geven. Echt om
ze geven, ons inleven in hun problemen en onzekerheden. Vanuit deze basishouding verwerven we de mogelijkheid om ook onze visie op de maatschappij uiteen te
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zetten. Dan mogen we ook laten zien wat volgens ons
een goede richting is. Dan mogen we ook de kaders stellen op de terreinen van veiligheid, sociaal beleid, milieubeleid en medisch-ethisch beleid. Op die manier mogen
mensen dan weten dat de overheid als een waarborg
voor het leven aanwezig is. Zo kunnen we ook voorleven
wat het leven in relatie tot God, de naaste en de schepping is.
Misschien is vanuit deze gedachte ook de kloof te overbruggen die we vaak ervaren tussen begrippen als
‘dienstbaar, sociaal, actief en creatief’ enerzijds en ‘gedegen bestuur’ anderzijds. De basishouding van ‘met ontferming bewogen zijn’ is een kwaliteit in het leven van
een navolger van Christus. Daarmee kan die bewogenheid ook een kwaliteit zijn van bestuurlijk en politiek
handelen.
Als we echt geven om de mensen die we zomaar op
straat tegenkomen, die we zien op de TV en tegenover
ons hebben bij bestuurlijke beslissingen, dan heeft dat
invloed op ons bestuur. Deze mensen zijn geen onderwerp van ideologie maar ze zijn de naaste die ons door
God gegeven is. Zij zijn het leven dat we dienen. Dat is
niet gemakkelijk als mensen met de meest tegenstrijdige wensen op ons afkomen. Is iemand die in de raadsvergadering zit te schreeuwen onze naaste? Moeten we met
ontferming bewogen zijn met de lokale jeugd die ons
bepaald veel politieke hoofdbrekens bezorgd? Kunnen
we geven om mensen die altijd maar weer aan het
NIMBY-syndroom lijden maar wel willen dat hun problemen opgelost worden?
Deze mensen opzoeken, geïnteresseerd zijn in hun problemen geeft kwaliteit aan onze politiek. We verwerven
hiermee ook ‘het recht’ om onze eigen visie uiteen te zetten. Deze houding betekent niet ‘u vraagt, wij draaien’!
Maar vanuit deze basishouding mogen we met durf en
creativiteit gestalte geven aan onze navolging van
Christus in politiek en bestuur.

Extra Studie

Bagage voor bestuurders
Door Marcel Benard

Tijdens de maand februari is door het Wetenschappelijk Instituut (WI) onderzoek gedaan onder bestuurders van
de ChristenUnie. Belangrijk onderdeel van dat onderzoek was een enquête die naar alle raadsleden, wethouders,
burgemeesters en statenleden gestuurd is. Van de 475 verstuurde enquêtes zijn er 175 teruggekomen (36,8%).
Doel van het onderzoek was om te zien hoeveel invloed het WI heeft op het handelen van bestuurders.
Daarnaast moest het onderzoek inzicht bieden in het gebruik van de verschillende producten van het WI.

Invloed WI op bestuurders
De invloed van het WI op bestuurders is
gemeten door te kijken naar de mate
waarin bestuurders gebruik maken van
producten van het WI en door te kijken
naar het gebruik van een door het WI
geschreven notitie.
Het WI geeft diverse publicaties uit, zoals
Korte Commentaren, boeken, columns,
opinieartikelen en - samen met de
bestuurdersvereniging - DenkWijzer en
het Handboek Gemeentepolitiek. Aan
bestuurders is gevraagd welke producten
zij regelmatig lezen. Het resultaat vindt u
hier in tabel 1.
Hieruit blijkt dat bestuurders het meest
gebruik maken van DenkWijzer en het
Handboek Gemeentepolitiek en het minst
van de columns op internet. Over het
geheel genomen vinden de producten
van het WI redelijk goed aftrek.

Tabel 1 Welke producten van het WI leest
u regelmatig?
Product
DenkWijzer
Handboek
Opinieartikelen
Kort Commentaar
Boeken
Columns

Percentage
83,7 %
77,0 %
68,3 %
56,5 %
39,9 %
15,0 %

In oktober 2002 heeft het
Wetenschappelijk Instituut een notitie
geschreven over de discussie rond
waarden en normen. In het onderzoek is
ook gekeken naar wat bestuurders met
deze notitie gedaan hebben. De resultaten daarvan zijn te vinden in tabel 2.
Uit deze cijfers blijkt dat de bekendheid
van de notitie groot is (77,8%) en dat veel
bestuurders de notitie ook daadwerkelijk
gelezen hebben. In de notitie werden een
aantal aanbevelingen gedaan, zoals het
schrijven van een notitie over waarden en
normen voor bespreking in bijvoorbeeld
de gemeenteraad. Die aanbeveling werd
door ongeveer een op de drie bestuurders
nagevolgd.
Als we kijken naar de reacties op de
notitie waarden en normen, valt een
tweedeling te zien. Aan de ene kant is
een behoorlijk grote groep bestuurders
enthousiast. Deze groep omschrijft de
notitie als helder, goed, belangrijk en
praktisch. Een wethouder geeft zelfs aan
dat de notitie is gebruikt bij het schrijven
van het collegeprogramma. Aan de andere kant staat een groep bestuurders die
de notitie juist omschrijft als weinig prak-

tisch. Daarnaast zijn er enkelen die
weinig hoop hebben op de uitkomst van
de notitie.

Conclusie
Op basis van de cijfers over het gebruik
van producten van het WI door bestuurders en over het gebruik van de notitie
waarden en normen kan men de conclusie trekken dat de invloed van het WI op
bestuurders redelijk groot is. Er wordt
veel gebruik gemaakt van DenkWijzer en
het Handboek Gemeentepolitiek. Ook de
notitie waarden en normen heeft in het
algemeen een goede ontvangst gehad bij
bestuurders. Het onderzoek heeft ervoor
gezorgd dat duidelijker is waar bestuurders behoefte aan hebben en wat ze wel
en niet waarderen. Hopelijk kan het
onderzoek daarmee bijdragen aan de
doelstelling van het Wetenschappelijk
Instituut: het leveren van bagage voor
bestuurders.

Marcel Benard studeert bestuurskunde
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. In het kader van die studie
liep hij een maand stage bij het
Wetenschappelijk Instituut. Naast zijn
studie is hij voorzitter van PerspectieF,
ChristenUnie-jongeren.

Tabel 2 Wat heeft men met de notitie over waarden en normen gedaan?
Vraag
Bent u bekend met de notitie waarden en normen die door het
landelijk bureau en het WI in oktober 2002 is opgesteld?
Heeft u de notitie gelezen?
Heeft u een notitie geschreven over dit onderwerp?
Probeert u in de raad / staten een bewustwording
op gang te brengen over waarden en normen?
Heeft u de notitie gebruikt voor de algemene politieke beschouwingen?

Aantal respondenten

Antwoord “ja”

Percentage

153
119
117

119
96,5
37

77,8 %
81,1 %
31,6 %

119
92

97,5
58

81,9 %
63,0 %
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Een stevige aanpak
Twee reacties op het CDA-rapport over integratie
In de serie ‘Een andere aanpak’ heeft het
wetenschappelijk instituut voor het CDA
zeer recent een rapport gepubliceerd,
waarin beschouwingen worden gegeven
over de integratie van nieuwkomers in
onze samenleving. Het rapport heet
Investeren in integratie, reflecties rondom
diversiteit en gemeenschappelijkheid. Het is
geschreven door een commissie onder
leiding van drs. Jos Wienen (burgemeester
van Katwijk) en het telt 164 pagina’s
(waarvan 30 pagina’s noten en bronnen).

Door Boele Siepel, raadslid in Lelystad

De centrale vraag in het rapport is: hoe passen nieuwkomers en in het
bijzonder islamieten met hun waarden en normen in de rechtsstaat
Nederland met een cultuur die zijn wortels heeft in het christendom,
de joodse cultuur en het humanisme en daaraan een aantal onopgeefbare waarden ontleent. Wat moet wat dat aangaat van ‘nieuwe
Nederlanders’ worden verwacht? Het rapport eindigt met aanbevelingen voor de vormgeving van een succesvol integratiebeleid.

Een actueel rapport
Integratie en multiculturele samenleving
zijn al jaren hoogst actuele onderwerpen.
Het eerste nummer van DenkWijzer in
2002 ging hier ook over (thema-titel was
De multiculturele polder). Sindsdien zijn
de problemen alleen maar prangender
geworden en hoger op de politieke agenda
gekomen.
Daarom hebben wij aan twee mensen uit
het KennisNetwerk Samenleving (één van
de KennisNetwerken van het WI) gevraagd
dit rapport van een reactie te voorzien.
De reacties vullen elkaar mooi aan.
Het jaarlijkse congres van het WI op
22 november (zet het in uw agenda!) zal
ook de multiculturele samenleving als
thema hebben. Deze vier pagina’s zijn een
opmaat naar dat congres.
Denk met ons mee! Reageer!
wi@christenunie.nl
Het CDA-rapport is te downloaden van
www.CDA.nl
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In december vorig jaar besloot de
Tweede Kamer een tijdelijke commissie in te stellen die een onderzoek
moet doen naar de resultaten van
het Nederlandse immigratiebeleid
van de afgelopen 30 jaar en bouwstenen aanleveren voor de vormgeving
van het toekomstige integratiebeleid.
De commissie is nog druk bezig met
zijn onderzoek. Een rapport als dat
van het CDA over dit onderwerp
komt dan ook heel gelegen. Het gaat
immers om een vraagstuk dat ons
land erg bezighoudt. Hoever mag een
imam gaan in zijn uitspraken in de
moskee? Mag een ROC studenten
weigeren die op grond van hun
geloofsovertuiging bepaalde kledingvoorschriften in acht willen nemen?
In het rapport wordt voor het benaderen van het integratievraagstuk
een brede, sociologisch gekleurde
benadering gekozen. Integratie is
meer dan het vinden van een goede
plaats op de arbeidsmarkt en het
behalen van goede resultaten in het
onderwijs. Van een geslaagde integratie kan pas worden gesproken als
men zich een burger van de
Nederlandse samenleving voelt. De
verdienste van dit rapport is dat het
een laag dieper graaft dan gebruikelijk is. Gewoonlijk wordt het integratievraagstuk beperkt tot het functionele. De nieuwkomer behoort te
beschikken over de vaardigheden
zich in de samenleving te redden. Het

beheersen van de taal staat dan centraal. Maar er is meer nodig. Aan
integratie zit ook een culturele
dimensie en een sociale. Bij het culturele aspect gaat het om het onderschrijven van de kernwaarden van de
samenleving en bij het sociale om
het deelnemen aan die samenleving,
bijvoorbeeld in een ouderraad op
school.

Kernwaarden
Men kan pas spreken van een
geslaagde integratie als de nieuwkomer op een betrokken manier deel
uitmaakt van de Nederlandse samenleving. Daarvoor is nodig dat de
belangrijkste waarden gedeeld worden met de samenleving waar men
deel van wil uitmaken. Verder moet
men aan die samenleving in zijn verschillende verbanden kunnen deelnemen. Voor het geven van invulling
aan die maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn uiteraard
vaardigheden nodig (vooral taalbeheersing). Die drie aspecten van integratie hangen vanzelfsprekend nauw
samen.
De waarden die kenmerkend zijn
voor de Nederlandse cultuur komen
voort uit het christendom (sociale
bewogenheid), maar ook uit het
humanisme met zijn nadruk op de
individuele vrijheid en de rechten
van de mens. Kenmerkend is de tolerantie in allerlei opzichten. Willem
van Oranje vocht al tegen de intole-
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rantie ten opzichte van het protestantse geloof. Ook het leggen van nadruk
op de mogelijkheden van zelfontplooiing (waardoor de zuilen afbrokkelden)
en toegeeflijkheid (gedoogcultuur) zijn
variaties op het thema tolerantie. Zijn
er waarden in onze cultuur die onopgeefbaar zijn, waarden die de nieuwkomers moeten overnemen? Ja, zeggen
de schrijvers van het rapport.
Nederland heeft een aantal waarden
die door iedereen niet alleen gerespecteerd moeten worden, maar ook zich
eigen gemaakt. Het gaat dan om de
volgende kernwaarden:
- de publieke erkenning dat ieder
mens kostbaar is, uniek en drager
van een persoonlijke verantwoordelijkheid;
- de onverenigbaarheid van dwang
met persoonlijk geloof en levensovertuiging;
- het recht om via eigen instellingen
uitdrukking te geven aan ambities
en overtuiging;
- de gelijkwaardigheid van man en
vrouw;
- de gelijkheid van ieder voor de wet
en de gelijkwaardigheid van alle
mensen, ongeacht hun ras, geloof en
geaardheid.
Deze waarden zijn weliswaar abstract
geformuleerd, maar krijgen hun beslag
in leefregels en manieren van werken
van organisaties zoals scholen en in
het politieke bedrijf.

Cultuurdragers
Hoe maakt een mens zich die waarden
eigen? Hoe wordt cultuur overgedragen? Dat begint in het gezin. Daar
wordt kennis van de wereld en inzicht
in het functioneren van de samenleving bijgebracht. Omdat de moeder
daarin een belangrijke rol vervult, is
het van groot belang dat zij over de
‘bagage’ beschikt om dat te doen. De
opvoeding moet een brug slaan tussen
culturen. Als de kinderen groter wor-

den zijn de buurt en de school ook van
belang als cultuurdragers die moeten
bijdragen aan de cultuuroverdracht.
Nieuwkomers zijn geen losse individuen, maar worden leden van een rechtsgemeenschap met zijn symbolen, tradities en gebruiken (Koninginnedag)
als ze burgers van Nederland worden.
Die gemeenschap mag daarom eisen
aan zijn leden stellen. In dat verband
wordt in het rapport gepleit voor het
verbinden van enig ritueel aan het verkrijgen van het Nederlanderschap. Een
eed van trouw aan de grondwet, zoals
dat in de Verenigde Staten verplicht is
bij naturalisatie, past wellicht niet
goed bij het karakter van de
Nederlanders, maar iets soortgelijks
zou nastrevenswaardig zijn om te
benadrukken dat men toetreedt tot
een bepaalde rechtsgemeenschap.

Het leven is één
Moslims zijn tegenwoordig verreweg
de grootste groep nieuwkomers. Voor
hen geldt wat ook een uitgangspunt
voor de christelijke politiek is: het leven
is één. Godsdienst heeft betrekking op
alle facetten (persoonlijk, maatschappelijk, juridisch) van het leven. Centraal
staat in de islam de tawhid, de éénmaking als kardinale deugd. De overheid
moet zich op de godsdienst oriënteren
en de wetten die daarin vastliggen tot
gelding brengen in het openbare
leven. Er zijn in de islam veel stromingen te onderscheiden, die vooral verschillen in de gradaties die ze aanbrengen in de sjaria, het geheel van heilige
wetten, voornamelijk ontleend aan de
Koran. In de opvatting van fundamentalistische moslims bestaat de wereld
slechts uit twee gebieden: het domein
van de islam en het domein van de
oorlog (daar waar moslims niet kunnen wonen). Er is evenwel ook een
stroming die ook een domein van de
vrede onderkent: daar waar de islam
wordt getolereerd. Deze ‘westerse’

islam wil geen godsdienstdwang en
vertoont dus verwantschap met de
kernwaarden van onze samenleving.
Zij benadrukken ook dat de Koran leert
dat men zich moet inzetten voor sociale rechtvaardigheid. Ook daarin zit een
aanknopingspunt voor integratie met
behoud van onze kernwaarden.
Binnen onze samenleving is dus integratie (in de volle betekenis van het
woord) mogelijk van ‘westerse’ islamieten. Deze integratie gaat dan gepaard
met ruimte voor identiteit op persoonlijk, maatschappelijk en rechtsstatelijk
vlak. Het accent ligt daarbij verschillend: op het persoonlijke vlak vooral
ruimte, op het rechtsstatelijke vooral
integratie. Dat laatste betekent bijvoorbeeld, dat er geen ruimte is voor
religieuze symbolen in de rechtszaal
vanwege het publieke ambt dat daar
wordt uitgeoefend. Het betekent ook
dat de overheid zich (behoudens bijzondere situaties) alleen bedient van
de Nederlandse taal. Behalve in
Friesland, natuurlijk.

Beleid maken en investeren
De auteurs van het rapport leiden uit
hun benadering een aantal aanbevelingen af voor het overheidsbeleid.
Daarvan zijn de belangrijkste:
- cultuurdragers zoals scholen en
instellingen die inburgeringstrajecten verzorgen, moeten de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat uitdragen;
- organisaties die deze kernwaarden
aantasten behoren verboden te worden en zijn geen gesprekspartner
voor de overheid;
- in het strafrecht wordt één norm
gehanteerd, ongeacht de religieuze
overtuiging van de verdachte;
- er gelden vrijheidsrechten voor alle
religies, dus scholen en andere
instellingen hoeven niet ‘neutraal’ te
zijn, want dat zou tekort doen aan
het grote belang dat religie speelt in
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het leven van veel mensen;
- er moet ruimte zijn voor het uitdrukking geven aan het persoonlijk geloof in het openbare leven.
Pas als dat een belemmering
oplevert voor het uitoefenen van
een openbaar ambt (politieagent,
rechter) is er aanleiding tot het
opleggen van beperkingen.
Dit beleid vraagt om grote investeringen van twee kanten. De overheid mag hoge eisen stellen aan
nieuwkomers (bijvoorbeeld dat kinderen van vier jaar die de
Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen voor een aantal uren
leerplichtig worden), maar kan dat
alleen doen als ze royaal is met het
ter beschikking stellen van de
middelen die voor de vereiste inburgering nodig zijn. Van de nieuwkomers (en van hen bij wie zich willen
voegen) mag verlangd worden, dat
men de Nederlandse taal op een
bepaald niveau onder de knie heeft
voordat een verblijfsvergunning
wordt verstrekt. Het
Nederlanderschap zou alleen verstrekt moeten worden aan hen die
‘aantoonbaar inzicht in de geschiedenis, de Nederlandse cultuur en
vooral de staatsinrichting’ bezitten.

Waardering
De beleidslijn die het rapport kiest
spreekt aan. Aan de betekenis van
geloof voor het functioneren als
mens wordt de plaats gegeven die
het toekomt. Tegelijkertijd wordt
het belang onderkend van kernwaarden in onze samenleving die
nieuwkomers zich eigen hebben te
maken. Dat is een helder geluid
tegenover alle pleidooien voor multiculturele samenlevingen en cultuurrelativisme. Nieuwkomers zijn
in onze tolerante samenleving, net
als altijd, van harte welkom. Maar
dan moeten ze zich wel aanpassen
aan onze rechtsstaat, ook als dat
een stevige aanpak van het inburgeringsproces betekent. In dat
opzicht is de voorgestane aanpak
inderdaad anders. Vrijblijvendheid
is geen optie meer, zoals de schrijvers ter verklaring van de titel
terecht aangeven.
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Door Janneke Vos-Arwert, fulltime moeder en student cultuurwetenschappen

Voor nieuwkomers is het van essentieel belang, aldus het CDA, dat zij
worden geholpen om zich hier thuis te voelen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen in onze samenleving. Daarbij mag van de
nieuwkomers worden verwacht en geëist dat zij hieraan ten volle meewerken. Inburgeren dus als verplichtend investeren van beide kanten.
Dit CDA-rapport is dan ook een reactie op de vrijblijvende politiek van
paars. Niet meer alleen goede voornemens, maar investeren in integratie. Dit sluit aan bij de visie van de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma 2002-2006.
Het CDA vindt dat een open dialoog
tussen de culturen van allochtonen
en autochtonen de beste weg is naar
integratie, met ruimte voor pluriformiteit, maar helderheid in het
benoemen van verschillen en problemen, zoals ten aanzien van godsdienst. Dus, zo constateert het CDA,
zouden samenbindende waarden,
“connecting values”, wel eens essentieel kunnen zijn voor een vreedzame samenleving, bestaande uit
mensen met totaal verschillende
achtergronden
Wel wordt de vraag gesteld of elke
levensbeschouwing en cultuur wel
verenigbaar is met onze westerse
democratische rechtsstaat. Dit
getuigt van moed van het CDA, daar
deze vraag lange tijd als niet-politiek
correct werd beschouwd. Vreedzaam
naast elkaar bestaan van verschillende opvattingen is lange tijd als hét
wezenskenmerk van de westerse cultuur gezien. De rechtsstaat zelf is
immers niet zozeer een smeltkroes
van culturen, maar een politieke uitdrukking van een cultuur met eigen
wortels, symbolen en gebruiken.
Waarbij voor Nederland joodse en
christelijke, Griekse en humanistische wortels gelden.

De nieuwkomers
Kijkend naar de geschiedenis van
ons land blijkt dat door de eeuwen
heen altijd immigranten naar ons
land zijn gekomen. In de jaren zestig
kwamen de gastarbeiders, eerst uit
Zuid-Europa, later uit Turkije en
Marokko. In de jaren zeventig arri-

veerden Surinamers, Antillianen en
Arubanen. Door de grote politieke
instabiliteit vanwege de ineenstorting van het communistische
systeem vroegen vele vluchtelingen
uit alle delen van de wereld in het
vorige decennium asiel aan. Nu
neemt het aantal asielzoekers af, een
substantieel deel van de huidige
nieuwkomers komt naar ons land
voor gezinsvorming en gezinshereniging.
Het opmerkelijke verschil met vroegere eeuwen is, dat de huidige
nieuwkomers intensief contact houden met het land van herkomst en
mede daardoor onvoldoende
Nederlands leren spreken zodat
inburgering in ons land belemmerd
wordt. Een belangrijk aandachtspunt
dus.

Bruggen slaan
Het functionele aspect van integratie, zoals scholing, werk en inkomen
heeft dusverre de meeste nadruk
gekregen. Voor het CDA is echter ook
het culturele aspect van belang:
mensen moeten hun geloof en
wereldbeschouwing op hun eigen,
ongedwongen manier kunnen beleven, maar zich toch thuis kunnen
voelen in de verdere samenleving.
Want anders is het voor hen persoonlijk en ook voor de maatschappij
als geheel moeilijk: schoolopleidingen worden niet afgemaakt, werkloosheid en vervreemding, discriminatie en criminaliteit liggen dan op
de loer. Dit krijgt in de huidige
inburgeringscursussen sinds kort
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iets meer aandacht, maar voor het
CDA is dat nog onvoldoende.
Inburgeringscursussen zijn voor het
CDA belangrijke instrumenten voor
een succesvolle integratie. Deze moeten de nieuwkomers Nederlands
leren en kennis bijbrengen over onze
cultuur, geschiedenis en maatschappij. Het rapport besteedt hier terecht
veel aandacht aan.
Om mensen hun draai te laten vinden zijn cultuur(over)dragende instituties, zoals gezin, school, buurt of
wijk van groot belang. Zij kunnen
bruggen slaan en daardoor zorgen
voor sociale binding. Maar indien
deze op zichzelf staande bolwerken
worden, kunnen zij integratie juist
belemmeren.

Gezin
Het gezin heeft een spilpositie in de
opvoeding van kinderen. Wanneer de
ouders geen weet hebben van onze
samenleving ontstaan er vaak problemen naar de kinderen: leerproblemen op school en crimineel gedrag.
Een goede gedachte dat ouders daarom ook bijgeschoold kunnen worden,
parallel aan hun kinderen. Het gezin
dus als hoeksteen van de samenleving met opvallende aandacht voor
de moeder.

School
Het CDA geeft scholen in het integratieproces een cruciale rol, omdat daar
kennis en vorming plaatsvindt naast
het gezin. Voor het CDA blijft vrijheid
van onderwijs gelukkig een fundamenteel recht. De stelling dat bijzonder onderwijs integratie belemmert,
wijst het CDA ronduit af.
Scholen moeten wel aangeven hoe zij
hun identiteit vormgeven en hoe zij
leerlingen willen vormen tot verant-

woordelijke personen in de samenleving.
Integratie is nog lang geen praktijk:
het aantal “zwarte scholen” neemt
helaas nog steeds toe. Dit is niet het
gevolg van het bijzonder onderwijs
dat kinderen bewust zou weren,
maar heeft vooral te maken met de
“witte vlucht”: autochtone ouders
zoeken voor hun kind(eren) een
school met weinig of geen allochtonen. Ook de samenstelling van de
buurt speelt hier een grote rol.1 Om
toch leerlingen te verdelen, wil het
CDA graag dat gemeenten hiervoor
convenanten sluiten met schoolbesturen.
Het idee van schakelklassen voor kinderen met een leerachterstand lijkt
me heel zinnig. Kinderen kunnen zo
achterstanden wegwerken, terwijl
het reguliere onderwijs wordt ontlast. Want heeft een kind eenmaal
een achterstand, dan is dat heel
moeilijk zonder extra hulp in te
lopen, met alle gevolgen van dien.

Wijk of buurt
Veel immigranten wonen bij elkaar
in de grote steden, zodat ze veel minder kans krijgen aan onze cultuur
deel te nemen. Het CDA ziet echter
geen heil in een streng spreidingsbeleid. Wel wil de partij gemeenten
aanzetten om in samenwerking met
corporaties, buurtverengingen en allochtonenorganisaties een toewijzingsbeleid ontwikkelen.

Godsdienst en rechtsstaat
Godsdienst en de sociale rechtsstaat
horen voor het CDA bij elkaar als een
belangrijke culturele voorwaarde
voor vrijheidsrechten, democratie en
het sociale bewustzijn. Het doet goed
dat het CDA een grote rol toekent

aan godsdienst. Vrijheid van godsdienst is een fundamenteel recht in ons
land. Belangrijk is de constatering dat
tolerantie niet alleen een verworvenheid is van de Verlichting, maar dat in
ons land al in de Unie van Utrecht
(1579), met grote invloed daarin van
Willem van Oranje, het inzicht bestond
dat geloof zelf om tolerantie vraagt.
Het CDA kent volop ruimte toe aan
mensen om hun eigen godsdienst te
beleven en ook aan andersoortige politieke stromingen, mits deze geen
inbreuk maken op de fundamentele
rechten en plichten en de openbare
orde. Pas bij concreet uiten van aantasting hiervan dient strafrechterlijk te
worden ingegrepen, aldus het CDA.

Conclusie
Integratie moet dus minder vrijblijvend
worden, overheid, samenleving en
nieuwkomers moeten zich meer
inspannen voor een goede integratie. In
dat beeld past ook, dat er strengere
eisen worden gesteld aan verblijfsvergunningen voor nieuwkomers, zoals
het verbinden hieraan van een bepaald
kennisniveau van onze taal en cultuur
Het CDA rapport laat inderdaad een
ander, opbouwend geluid horen.
De in het rapport genoemde specifieke
aanbevelingen kunnen daartoe van
dienst zijn. Wel vind ik het
jammer dat het CDA de Bijbelse boodschap van naastenliefde, ook geldend
voor vreemdelingen, niet
als hoofddrijfveer noemt voor een
goede integratiepolitiek, wat juist verwacht mag worden van een
partij met de “C”.

1 Zie Denkwijzer, februari 2003,
Vrijheid van onderwijs en integratie van minderheden, p. 32.

Eind mei zagen twee belangrijke boeken het levenslicht: Dienstbare overheid en Altijd de moeite waard.
Dienstbare overheid. Christelijk-staatkundige visie op politiek en overheid, het nieuwste boek van het WI (vervolg op Dienstbare
samenleving) zal eind juni aan alle donateurs van het WI verzonden worden.
'Altijd de moeite waard'. Opstellen voor G.J. Schutte is een bundel vol met interessante bijdragen van vele prominenten van
binnen en buiten de ChristenUnie. In de Nieuwsbrief van het WI en in HandSchrift (worden eind juni verzonden) zal hier
uitgebreid aandacht aan worden besteed. Bestellen kan al wel via wi@christenunie.nl.
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Bouwstenen voor christelijke
Door Reinier Koppelaar

Rust en diepgang lijken schaarse artikelen geworden in de Nederlandse politiek. Voor wie even wil
ontsnappen aan de waan van de dag en behoefte heeft aan christelijke reflectie op de politiek is het vorig
jaar verschenen boekje van Gert Schutte ‘Er zit meer achter dan je denkt’ een aanrader.
Het boekje bevat aangenaam heldere uiteenzettingen over de verhouding tussen
kerk en staat, tussen christelijk geloof en
politiek, tussen universele normen en
tolerantie, over het recht op zelfbeschikking en de verantwoordelijkheid van de
mens tegenover God. De oud-GPV-voorman maakt de lezer in zes hoofdstukjes
deelgenoot van het politieke denken dat
hem dreef in de twintig jaren
Kamerlidmaatschap, die hij met zoveel
toewijding heeft vervuld. Zonder de hem
kenmerkende bescheidenheid te laten
varen permitteert hij zich bovendien
enkele adviezen voor de toekomst.

Neutrale overheid en tolerantie

G.J. Schutte, Er zit meer
achter dan je denkt.
Enkele achtergronden
van hedendaags politiek
denken
Uitgeverij Woord en
Wereld 2002, Bedum,
98 pagina’s.
Te bestellen via Scholma
Druk bv, Bedum telefoon
050-3013636 voor e 7,50
(incl. porto).
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Zoals de titel al doet vermoeden vraagt
Schutte aandacht voor de ideeën en
opvattingen achter hedendaagse politieke ontwikkelingen. “Aandacht voor de
achtergronden van het politieke denken
(…) biedt bescherming tegen de waan van
de dag en plaatst ideeën en maatregelen
van politici in breder perspectief” (p.82).
Verder reikt hij “bouwstenen aan om deze
te toetsen aan bijbelse normen” (p.5). Om
deze bedoeling kracht bij te zetten heeft
Schutte boven ieder hoofdstuk een uitspraak van een hedendaags politicus
gezet, die hij gebruikt ter illustratie van
wat hij vervolgens bestrijdt en ontmaskert. Ook in de tekst zelf komt hij met
citaten en redeneringen van ministers,
staatssecretarissen en collega-(oud-)
Kamerleden van liberale, sociaal-democratisch en christen-democratische huize.
Dat maakt zijn boekje toegankelijk en
concreet, en heeft een ontmaskerende
werking. Wat te denken van een uitspraak
van Boris Dittrich (D66) over de opheffing
van het bordeelverbod: “Ieder volwassen
individu moet voor zichzelf uitmaken of

hij of zij gebruik wil maken van de diensten van een prostituee en iedere volwassene moet zelf weten of hij of zij door
middel van het aanbieden van seksuele
diensten zijn of haar brood wil verdienen.
(…) De overheid past over dergelijk gedrag
geen moraliserend oordeel.” (p.14). Met
kracht neemt Schutte afstand van deze
liberale idee van de neutrale overheid, die
alleen grenzen trekt wanneer de “ongeremde vrijheidsbeleving van de één ertoe
leidt dat een ander van zijn vrijheid
wordt beroofd” (p.14). Hij zet uiteen hoe
het hedendaagse debat over normen en
waarden niet kan slagen zonder het uitgangspunt te kiezen in de universele normen die door God sinds de schepping van
mens en wereld zijn gesteld.
In het hoofdstukje over tolerantie fungeert een uitspraak van Annemarie
Jorritsma als illustratie van zo’n ander
verkeerd begrepen, maar dominant element van de Nederlandse politieke cultuur: “Wie ervan uitgaat dat zijn eigen
ware geloof algemeen geldend zou moeten zijn verwijdert zich van het principe
van tolerantie” (p.53). In een historisch
overzicht van de ontwikkeling van tolerantie in Nederland sinds Willem van
Oranje, laat Schutte duidelijk het verschil
zien tussen politieke tolerantie en tolerantie als moreel relativisme. Politieke
tolerantie waarborgt de geestelijke vrijheid: deze belet christenen bijvoorbeeld
niet om hun eigen ware geloof als algemeen geldend te belijden. Tolerantie verplicht hen niet om water bij de wijn te
doen, maar wel om (weliswaar met pijn
in het hart) dezelfde burgerlijke vrijheidsrechten te verdedigen voor andersdenkenden. Onder invloed van het liberale
denken is het tolerantiebegrip in
Nederland echter verschoven naar het
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politiek
gelijkheidsdenken, dat ten grondslag ligt
aan de Algemene Wet gelijke behandeling en aan artikel 1 van de Grondwet.
“Een wezenlijk element van dit denken is,
dat ‘de’ waarheid niet gekend kan worden
en dat ieder voor zichzelf beslist wat waar
is. Een vorm van moreel relativisme dus,
dat aan tolerantie elke lading ontneemt”
(p.65). De liberale idee van tolerantie
dreigt daarmee, met de woorden van
Trouw-journalist Ten Hooven ‘leeg’ te worden.

Compromis en inzet
Het kenmerkt de christelijke politiek die
Schutte voorstond, dat deze het zichzelf
niet gemakkelijk maakt in haar standpuntbepaling. Dat is ook nodig wil een
christelijke partij zichzelf niet reduceren
tot het afleggen van een getuigenis
alleen. Dit komt bijvoorbeeld naar voren
in een uiterst genuanceerde verhandeling
over het christelijk compromis, een actueel vraagstuk nu de eerste serieuze verkenningen naar regeringsdeelname van
de ChristenUnie hebben plaatsgevonden.
Schutte wijst erop, dat de inzet van
christelijke politiek nooit het compromis
of het veiligstellen van gewetensbezwaarden kan zijn. “Van de overheid mag
immers worden gevraagd dat zij zich in
beleid en wetgeving laat leiden door Gods
Woord.” Toch kan vanuit dit vertrekpunt
een compromis verantwoord en zelfs
noodzaak zijn. “Hebben degenen gelijk
die stellen dat er niets zit tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan
Gods wet? Dat standpunt heeft iets aantrekkelijks. (…) Maar ook is waar dat in
zo’n geval de meerderheid zonder rekening te houden met de christelijke politiek, haar eigen gang kan gaan. Slechte
regels kunnen onbelemmerd tot stand
komen, noodzakelijke regels blijven
achterwege.” Nadrukkelijk wijst Schutte
erop, dat de uitgangssituatie waarin een
compromis tot stand komt van belang is.
Toen abortus nog verboden was, beteken-

de de Wet afbreking zwangerschap een
duidelijke verslechtering ten opzichte van
de bestaande situatie. “Nu deze wet van
kracht is, kan het onder omstandigheden
verantwoord zijn mee te werken aan een
wetswijziging waardoor de toepassing
van abortus provocatus aan stringentere
voorschriften wordt gebonden” (p.33).
Waar ligt de onderscheidende inzet van
christelijke politiek in de minderheidspositie van vandaag? Schuttes antwoord
klinkt vertrouwd: “de christelijke politiek
erkent dat het in de publieke samenleving moet gaan om Gods eer” (p.84). Het
onderscheidende van christelijke politiek
ten opzichte van niet-christelijke politiek
ligt dan in het verschil in uitgangspunt
en de doorwerking daarvan in standpunten. Schutte noemt ook het opkomen voor
de zwakken als kenmerk van christelijke
politiek. Maar een thema als de bescherming van het leven staat voor hem op een
ander niveau dan streven naar christelijksociaal beleid. “In het eerste geval gaat
het erom of we gehoorzamen aan een
concreet gebod van Gods wet, in het
tweede geval of en zo ja hoe we inhoud
geven aan het algemene gebod van de
naastenliefde”. Daarom kan de christelijke
politiek ten aanzien van de bestaande
abortus- en euthanasiewetgeving geen
vrede hebben tot deze wordt afgeschaft,
terwijl over het sociaal beleid met andere
politieke partijen gewoon een praktische
discussie gevoerd kan worden. Schutte
lijkt met deze opmerkingen tegenwicht te
willen geven aan het benadrukken van
het christelijk-sociale karakter van de
ChristenUnie. De vraag is of Schutte hier
geen spoken bestrijdt: christelijke bewogenheid met het lot van mens en milieu
en een normatieve oriëntatie op medischethische en familierechtelijke kwesties
sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar
aan. Beiden strekken immers tot erkenning van Gods naam in het publieke
leven, omdat ze iets van Zijn karakter
laten zien.

Kritiek
Twee kritiekpuntjes tot slot. Het boek
bevat weinig dat niet al eens gezegd is,
waardoor het een wat onbestemd karakter heeft. Het bevat enerzijds elementen
van een standaardinleiding over christelijke politiek, maar daarvoor mist het de
nodige kritische discussie en tijdloosheid.
Anderzijds bevat het elementen van politieke memoires, maar daarvoor mist het
weer de persoonlijke en anekdotische
inkleuring. Onze slotsom is dat ‘Er zit
meer achter dan je denkt’ voldoende
diepgang heeft als opfriscursus voor wie
al jaren betrokken is bij de christelijke
politiek, en populair genoeg is om wie dat
nog maar kort is in minder dan honderd
pagina’s bij te praten over het brede palet
van kwesties waarmee de christelijke
politiek in de afgelopen jaren heeft
geworsteld, en voor een deel zal blijven
worstelen. Ook in de toekomst zullen
christenen steeds bevraagd mogen worden op hun standpunten inzake het
homohuwelijk, abortus, prostitutie en
drugsbeleid. Schutte heeft aan al deze
debatten meegedaan en de lezers kunnen
daarvan via dit boekje op handzame
wijze de vruchten plukken.
Tweede kritiekpunt: dat een dergelijk
lezenswaardige boekje is uitgebracht als
deeltje in een weinig wervende serie
‘cahiers tot versterking van het gereformeerde leven’ van de stichting ‘Woord en
wereld’, lijkt ons kapitaalverspilling.
Schutte’s werk verdient bredere aandacht:
niet om de verkoopcijfers, maar om een
verantwoorde benutting van zijn politiekintellectuele kapitaal. Gratis advies aan
de uitgever: houd in het geval van een
eventuele tweede druk ook in de vormgeving rekening met een breder lezerspubliek: het oog wil ook wat! De inhoud verdient dat bovendien. Met het vertrek van
Gert Schutte uit de actieve politiek is
gelukkig nog geen einde gekomen aan
diens christelijke politieke betrokkenheid.
Zegt het voort!
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Het begon allemaal in Enschede. Met de ontploffing van het
vuurwerkbedrijf SE Fireworks werd niet alleen een hele woonwijk weggevaagd, maar ook het vertrouwen in toezicht en
handhaving door de overheid. Een prikkelende column van de
Enschedese wethouder en toenmalig raadslid Tymon de Weger.

8
De illusie van de voorzienige staat
De wijze waarop we in onze moderne samenleving omgaan met
onzekerheid is volgens Jan van der Stoep van het Instituut voor
CultuurEthiek anders dan die in pre-moderne samenlevingen.
Dat gegeven heeft ook consequenties voor het overheidsbeleid.
In de huidige risicosamenleving lijkt de taak van de overheid als
verzorgingsstaat te worden ingeruild voor die van een voorzienige staat, die aan individuen maximale veiligheid moet bieden
en alle mogelijke risico’s moet uitsluiten.

12

Crisisbeheersing in een risicomaatschappij
Als het mis gaat wordt naar de overheid gekeken. In een onzekere samenleving verlangen mensen van de overheid bescherming en zorg voor veiligheid. Het vertrouwen in de overheid is
in geding, nu bij rampen is vastgesteld dat overheden tekortschieten in hun handhavende taken en bij de uitvoering van de
rampenbestrijding. Burgemeester Koelewijn van Liesveld
beschrijft wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en wat er nog
moet gebeuren. Hij spitst dat toe op de rampenbestrijding en
loopt daarbij de brandweer versterkt, de geneeskundige hulpverlening, de politie en de gemeente langs. “De vraag wat van
de overheid mag worden verwacht bij de rampenbestrijding
vraagt om een maatschappelijke discussie.”

20

De Nederlandse krijgsmacht in het nauw
Nederland lijkt zich in zichzelf te keren, want bij discussies over
veiligheid wordt nauwelijks over de landsgrenzen heen gekeken. Juul van der Velden constateert een serie onevenwichtige
beleidsnotities, veelbelovende aanbevelingen en halfslachtige
maatregelen. Het kabinet-Balkenende is in navolging van twee
paarse kabinetten er volgens hem in geslaagd Defensie naar de
onderste regionen te dirigeren. De ChristenUnie zou zich op
moeten werpen als belangenbehartiger van de krijgsmacht en
haar personeel. In dit verband is een alternatieve defensienota
van de ChristenUnie aan te bevelen.

ThemaInleiding

Risico’s en veiligheid
Door Erik van Dijk, eindredacteur

Het kabinet wil flink bezuinigen, maar niet op de
veiligheid. Dat was één van de belangrijkste boodschappen van Prinsjesdag 2003. Aan veiligheid
wordt in de komende vier jaar 350 miljoen euro
meer uitgegeven. Het aantal arrestaties, behandelde zaken en straffen en boetes moet fors omhoog.
Hoofddoel is dat de criminaliteit en overlast in de
openbare ruimte vanaf 2006 met zo'n 25 procent is
afgenomen. De politie krijgt hiervoor in 2004 22,5
miljoen extra, het Openbaar Ministerie 36 miljoen,
de rechtsbijstand 30 miljoen en de rechterlijke
macht 58 miljoen.
“De kwaliteit van de samenleving zal verder verbeterd
worden door het terugdringen van geweld en overlast
op straat. Toezicht en controle in de openbare ruimte
worden vergroot. Veelplegers worden met voorrang aangepakt. Voor meer veiligheid zijn preventie en toezicht
onontbeerlijk, evenals een effectief optreden van justitie
en politie.” (Troonrede, 16 september j.l.)
Veiligheid is de laatste jaren item nummer 1 op de politieke agenda. Sinds de vuurwerkramp in Enschede en de
Nieuwjaarsbrand in Volendam is het vertrouwen in de
beschermende, toezichthoudende en handhavende rol
van de overheid ernstig geschokt. Andere ongelukken
zoals instortende parkeerdekken en balkons – waarbij
o.a. het bouwkundig toezicht door gemeenten gefaald
had - wreven alleen nog maar meer zout in de wonde.
Het geschonden vertrouwen is intussen zo erg, dat bij
elke nieuwe kleine of grote ramp - zoals de gasexplosie
in Den Haag - de overheid meteen verwijten wordt
gemaakt. Het is dan nog helemaal niet zeker óf de overheid wel op enig punt gefaald heeft en soms blijkt zelfs
later, dat de overheid helemaal geen blaam treft. Ook bij
de verschuivende dijken bij Wilnis en Rotterdam waren
de beschuldigingen aan het adres van de waterschappen
niet van de lucht.
Wat is er aan de hand? Is het echt zo erg gesteld met de
overheid of hebben de burgers onredelijk hoge verwachtingen van de overheid als het gaat om hun bescherming? Het lijkt inderdaad wel alsof de overheid iedereen

tegen elk gevaar zou moeten beschermen.
In een column in het VNG-magazine van 20 juni j.l. met
de veelzeggende titel ‘Het recht op risico’ deed burgemeester Van Dok (Vlissingen) haar beklag. “Degene die
mij gisteren nog met een gangetje van 150 over de A58
passeerde, staat zich vanavond in de commissie
Openbaar Bestuur heftig te beklagen, omdat de 30-kilometer-zone in zijn wijk nog niet is gerealiseerd.” Zij vindt
dat de gemeenten zich moeten blijven inspannen om
veiligheid te bieden aan hun inwoners, maar “ik pas
ervoor om met allerlei regels een steriliteit na te streven,
terwijl de burger ijverig op zoek is naar de weergaloze
kick van nieuwe risico’s.”
In een column in de Metro tijdens de enorme droogteperiode in augustus stond dat het tijd wordt “dat we ons
eens realiseren dat we eigenlijk superverwende, onvolwassen burgers zijn. Die alles willen hebben, niks willen
geven, tegenslag niet kunnen accepteren en daarvoor de
schuld bij de overheid leggen. Zelfs vervelende natuurverschijnselen komen zo op het bordje van de regering te
liggen.” Er wordt voortdurend gemopperd op de ingewikkelde en uitgebreide regelgeving in ons landje, maar
“aan de andere kant eisen we diezelfde ingewikkelde
regels wel. Want we willen dat de overheid voortdurend
voor ons zorgt (…)”.
Ook in een recente publicatie van de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (Bevrijdende kaders.
Sturen op verantwoordelijkheid) wordt dit probleem uitgebreid beschreven en vooral de vinger gelegd bij de cruciale vraag: wie is nu waarvoor verantwoordelijk? Niet
alleen overheden zijn verantwoordelijk, maar ook burgers, instellingen en bedrijven. We mogen echter ook
niet vervallen in de passief-makende conclusie dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid draagt, want dan
voelt per saldo niemand zich echt verantwoordelijk.
De overheid heeft wel degelijk een grote verantwoordelijk voor veiligheid. Bescherming van burgers hoort nu
eenmaal bij haar kerntaken. Het is goed dat daarvoor nu
extra geld wordt uitgetrokken, maar het is nog belangrijker dat zij duidelijk maakt, wie waarvoor verantwoordelijk is. En dan nog denk ik niet, dat we de criminaliteit
over twee of drie jaar af zien nemen met 25%. Daarvoor
moeten overheden, kerken, burgers en organisaties ook
investeren in het waarden- en normendebat. Nederland
wordt immers niet alleen maar veiliger door meer geld
en duidelijkere regels en verantwoordelijkheden.
Daarvoor zijn de oorzaken van de huidige onveilige staat
van Nederland te diep.
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Veiligheid en verandering
Door Erik van Dijk

Teun Visscher is plaatsvervangend korpschef in de regio Midden & West Brabant, één van de 25 politieregio’s in Nederland. Hij is onder meer betrokken bij de aanpak van drugskoeriers op de snelweg van de
Randstad naar België, bij de strijd tegen vrouwenhandel en illegale seksinrichtingen en bij internationale
samenwerkingsverbanden zoals met de Belgische politie. In alles probeert hij als christen betrokken,
dienstbaar en integer te zijn. Het afnemen van de ambtseed ervaart hij dan ook altijd als heel bijzonder.
‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.
Hoe komt het toch dat veiligheid zo’n groot thema is geworden
in de afgelopen jaren?
Nederland is volgens Teun Visscher in de afgelopen jaren in
absolute cijfers niet onveiliger of crimineler geworden. Daarin
wordt hij gesteund door de laatste Politiemonitor van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Het veiligheidsgevoel van
burgers – de subjectieve veiligheid - is
volgens die Monitor in de afgelopen twee jaar ook ver-beterd,
maar is wel aan allerlei veranderingen onderhevig.
Bovendien, het verschilt ook per groep. “Met name ouderen
voelen zich onveiliger, terwijl dat niet de groep is die volgens
de absolute cijfers de meeste kans lopen om slachtoffer te
worden van criminaliteit. Dat zijn juist jonge mensen.”

mr. ing. Teun Visscher

Volgens de Politiemonitor voelt de Nederlander zich dus eindelijk weer wat veiliger. “Het veiligheidsgevoel is de laatste
jaren negatief beïnvloed geweest door een aantal grote incidenten zoals de rampen in de Bijlmer, in Enschede en in
Volendam, een aantal gevallen van zinloos geweld en een
politieke moord. Het veiligheidsgevoel is ook aangetast doordat alles door de media veel zichtbaarder is geworden.
Incidenten via de TV zo snel, direct en prominent te kunnen
aanschouwen, doet wel wat met mensen. Mensen zijn
daardoor alerter geworden, zijn zich ook mede daardoor
bewuster geworden van risico’s. Vaak maken mensen zich dan
vervolgens ook meer zorgen dan objectief gezien nodig is.”

Teun Visscher is in 1958 geboren te Kampen.
Na de reorganisatie van de Nederlandse
Politie was hij achtereenvolgens werkzaam als
districtschef Rijn en Braassem, districtschef
Waag en Wiericke en divisiechef Recherche. In
2001 maakte hij de overstap naar de Politie
Midden & West Brabant en was daar werkzaam als divisiechef Recherche. Vanaf 2002 is
hij waarnemend Hoofd Politiële
Bedrijfsvoering tevens plaatsvervangend
korpschef in deze regio.
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Zijn de mensen veranderd in de afgelopen jaren, specifiek ook
in hun houding t.o.v de politie?
“Ik weet niet of het vertrouwen van mensen in de politie toeof afgenomen is, maar ze zijn wel mondiger geworden, kritischer, vooral ten opzichte van de bejegening door de politie
en over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie.
Problemen worden tegenwoordig zonder om-wegen aan de
kaak gesteld. Dat zie je ook bij de gemeente. Er wordt meer
geklaagd – terwijl het aantal gegronde klachten bij ons in de
afgelopen jaren niet is toegenomen – en mensen staan meer
op hun rechten.” Mensen zijn
volgens Visscher niet direct veeleisender geworden, maar ze
communiceren gewoon explicieter. Het is volgens hem goed,
dat mensen hun verwachtingen duidelijk maken.

ThemaInterview
In hoeverre is de samenleving veranderd of aan het
veranderen?
Teun Visscher kan zo een heel rijtje opnoemen. “De
bevolking wordt diverser, grijzer en mobieler. De grenzen
vervagen. Europa wordt groter. Het gebruik van internet
en mobiele telefoons is enorm gestegen in de afgelopen
jaren en neemt nog steeds toe. Jongeren ontwikkelen
zich zelfstandiger dan enkele jaren geleden. Allochtone
jongeren zijn zich aan het emanciperen. Sowieso vragen
mensen meer erkenning van hun eigen identiteit, godsdienst en cultuur.”
Door deze ontwikkelingen veranderen ook de vormen
van criminaliteit. Daar moet de politie zich aan aanpassen. “Criminaliteit wordt steeds meer interregionaal,
landelijk of vaak zelfs internationaal. Het gaat ook
steeds meer via internet. Dan hebben we het over fraude,
kinderporno, het verstoren van netwerken e.d.” De
afdeling elektronische criminaliteit moet zich volgens
Visscher dan ook blijven doorontwikkelen.
Visscher ziet ook een nog een ander gevaar: de scheiding
tussen boven- en onderwereld kan vervagen. Daarom is
wat hem betreft de Wet Bevordering
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
(BIBOB) zo belangrijk. Daarom ook moet de verwevenheid van seksinrichtingen en mensenhandel en de internationale netwerken die daar achter zitten hard aangepakt worden, want de omstandigheden zijn zo mensonterend en de onvrijwilligheid is zo duidelijk geworden.
“Een ander punt van zorg is, dat het gebruik van synthetische drugs zoals XTC, vooral in het uitgaansleven grote
vormen aanneemt. Het gemak waarmee het gebruikt
wordt, baart me grote zorgen. Ook dat er met nieuwe
vormen van deze drugs geëxperimenteerd wordt.
Bovendien vindt de productie daarvan steeds meer in
woonomgevingen plaats. Dat is zorgelijk en gevaarlijk.”
Hoe ziet u de rol van de politie in deze veranderende
samenleving?
“Eind jaren negentig drong steeds meer het besef door
dat veiligheid integraal benaderd moest worden. Het
draait niet alleen om de politie. De Politiemonitor zou
dan ook eigenlijk Veiligheidsmonitor moeten heten.
Er zijn namelijk heel veel andere partners in wat wij de
veiligheidsketen noemen. De regie van integraal veiligheidsbeleid hoort bijvoorbeeld bij de gemeenten. Daar
zijn in de afgelopen jaren coördinatoren integrale veiligheid aangesteld. In de strafrechtketen zie je dat de
hoofdofficier van justitie een stuk verantwoordelijkheid
opgepakt heeft, want die is begonnen met een strategisch ketenoverleg. Dat zie je in elke regio ontstaan.
Dan overleg je elk kwartaal met HALT, slachtofferzorg,
directeuren van gevangenissen e.d. Integrale veiligheidszorg begint echt inhoud te krijgen. Dat is heel goed.”
“Ik zou de politie een soort makelaar in veiligheidszorg
willen noemen. De politie heeft een hele belangrijke rol
in de veiligheidsketen als het gaat om het aanleveren

van informatie. De informatiehuishouding bij de
Nederlandse politie wordt op dit moment dan ook projectmatig aangepakt en verbeterd.” Dat is volgens Teun
Visscher nodig om goed beleid te kunnen ontwikkelen en
goed te weten wat er in de samenleving aan de hand is.
Vaak staat de politie aan het begin van de keten: risico’s
worden gesignaleerd, overtreders worden aangehouden,
burgers klagen. In de strafrechtketen volgen dan officier
van justitie, rechtbank, reclassering, begeleidingsinstellingen enzovoort.
De politie is ook als één van de weinige instanties 24 uur
per dag bereikbaar. De politie is er altijd en signaleert
heel veel, maar – benadrukt Visscher - is vervolgens niet
overal voor verantwoordelijk.
“Eén van de doelen voor onze regio voor 2005 is dan ook:
kennen en gekend worden in de haarvaten van de samenleving. Cruciaal daarbij is de wijkagent, maar ook onze
informatiehuishouding. De wijkagent moet informatie
verzamelen en vastleggen. Die informatie moet vervolgens verwerkt en geanalyseerd worden. De informatiesystemen van de politie konden vaak niet met elkaar communiceren. Daar wordt onder druk van incidenten in de
afgelopen jaren, maar ook vanuit de eigen wens om ons
werk beter te kunnen doen nu hard aan gewerkt.
Tilburg is een proeftuin voor een nieuwe manier van
werken, een methodiek uit Engeland, waarbij ingezoomd
wordt op een bepaald probleem in een wijk. De wijkagent

De politie is als één van de weinige instanties
24 uur per dag bereikbaar.

gaat over zo’n probleem heel gericht zoveel mogelijk
informatie verzamelen. Die informatie gaat dan naar het
kantoor, waar een andere afdeling die informatie analyseert en bewerkt en een plan van aanpak maakt. Dat
gaat weer terug naar die wijk. Daarbij werken politie,
gemeente, wijkmanager, officier van justitie, jeugdzorg,
slachtofferhulp e.d. samen in wat wij een ‘veiligheidshuis’
noemen. Als dingen zo aan elkaar verbonden worden,
heeft het effect.
Ook werken we van daaruit in Tilburg aan een ‘ketendashboard’. Dat is een regelmatig en voor raadsleden
en burgemeesters heel belangrijk inzicht in bijvoorbeeld
de cijfers over criminaliteit op wijkniveau. Zoveel woninginbraken, zoveel autokraken, zoveel overlast van jeugd,
zoveel bedreigingen, zoveel straatroof. Dat moet antwoord
geven op vragen als ‘is de kwaliteit van het politiewerk
goed geweest’, ‘wat heeft het OM ermee gedaan’ e.d.”
Het gaat volgens Visscher dan ook niet alleen maar om
meer blauw op straat. Het gaat ook om het inschakelen
van partners, om de effectiviteit van het werk en bijvoorbeeld ook om meer investeringen in bijvoorbeeld ICT om
de veranderende criminaliteit aan te kunnen blijven
pakken.
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Wat is er in de politieorganisatie op dit moment aan het
veranderen?
“Recent is een convenant tussen de minister en de 25
korpsbeheerders afgesloten – het Landelijk Kader
Nederlandse Politie - met 11 punten waar in 2006 verantwoording over moet worden afgelegd. Er wordt daarbij
steeds meer gewerkt met prestatieafspraken. Over aantallen verdachten, beschikbaarheid, tevredenheid, ziekteverzuim en noem maar op. Dat is een goede ontwikkeling, maar het moet wel van twee kanten komen. In dat
convenant lag de nadruk wel heel sterk op de politie. De
korpsbeheerders hebben toen gewezen op de andere
partners in de keten. Hoe zijn zij georganiseerd? Worden
zij ook ergens op afgerekend? De minister zal hen ook op
zaken moeten aanspreken.”
De discussie is volgens Visscher op dit moment, dat die
prestatieafspraken niet op dat hoge niveau en ook niet
alleen bij de politie mogen blijven. “Die prestatieafspraken zijn nu voor de 25 regio’s gemaakt, maar moeten nog
wel vertaald worden naar districtsniveau en daarna naar
de teamchefs. Vervolgens zou het ook uitgewerkt moeten
worden naar het groeps- of zelfs individuele niveau,
maar daarvoor is nog veel overleg nodig met vakbonden
en medezeggenschapsraden. Daarbij moet goed gekeken
worden of mensen, groepen en teams daar aan toe zijn,
het aan kunnen, al professioneel genoeg zijn.”
Hoe moet de politie nu omgaan met de toegenomen
diversiteit is de samenleving, met die multiculturele
samenleving?
Wat Teun Visscher heel belangrijk vindt, is dat de samenstelling van het politiekorps een afspiegeling van de
samenleving blijft. Het gaat echter niet alleen meer om
emancipatie en het halen van afgesproken aantallen
allochtonen of vrouwen in bepaalde functies. “Je ziet
een doorontwikkeling naar de vraag: hoe kunnen wij
diversiteit juist inzetten om de veiligheid op straat te
vergroten. Ook dat werkt weer op wijkniveau. Bovendien
ontwikkelen we interne netwerken van bijvoorbeeld

In tegenstelling tot de cijfers uit de Politiemonitor,
blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt, dat de burger zich in 2002 vaker het
slachtoffer van criminaliteit voelde dan in 2001.
Voor het eerst sinds 1999 stijgt bij het CBS de ondervonden criminaliteit.
In 2002 voelden 5,1 miljoen mensen zich de dupe van
veel voorkomende delicten als vernieling,diefstal en
geweld. Een jaar eerder waren dat nog 4,6 miljoen
burgers,een stijging met 11%. Het aantal geregistreerde misdrijven, waarvan aangifte wordt gedaan,steeg
met 5% naar 1,4 miljoen. Het percentage door de politie opgeloste delicten klom met 1,9% naar 17,8%
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allochtone collega’s die als een soort adviseur mee kunnen denken bij problemen.”
Wat vindt hij van het nieuwe kabinetsbeleid?
Met politieke uitspraken moet Teun Visscher als plaatsvervangend korpschef heel voorzichtig zijn. Toch zegt hij
de beleidsvoornemens van de ministers Donner en
Remkes prima te vinden. “Ze bieden veel aangrijpingspunten om mee aan de slag te gaan.” Wel vindt hij het
spannend hoe de bezuinigingen er uit gaan zien. In hoeverre wordt veiligheid ontzien? Hij vindt dat de politie
moet kunnen blijven groeien en investeren. Om criminaliteit te kunnen bestrijden, moet je bijvoorbeeld vooraan
blijven lopen op ICT-gebied en dat kost veel geld.
Wat vindt hij van het idee uit het verkiezingsprogramma
van de ChristenUnie voor een keurmerk voor een veilige
buurt?
“Het idee klinkt best sympathiek. Je zou er wel alle aspecten van integrale veiligheid bij moeten betrekken. Je
praat dan over uitgaan, scholen, spelen, winkels, maar
ook over sociale veiligheid, over oog hebben voor elkaar,
bewustwording. Daar zijn we met elkaar nog niet aan
toe. Daar is ook een mentaliteitsverandering voor nodig.”
Een waarschuwing heeft hij ook nog wel. Wat doe je met
een wijk die geen keurmerk heeft? Pas op voor stigmatiseren. ‘O, woon jij in een onveilige wijk?!’ Je zou volgens
Visscher de consequenties van dit idee eerst eens nader
moeten onderzoeken.
Als je als politieman zoveel met recht en gerechtigheid bezig
bent, wat betekent het begrip genade dan in jouw werk?
“In mijn werk praat je over handhaving van normen en
wetten en daar ben ik heel strikt in.” Maar voor hem persoonlijk betekent genade heel veel: dat hij elke dag weer
uit Gods hand mag ontvangen om daar vol vreugde het
beste van te maken. “Elke dag is een feest, fantastisch om
te krijgen, om mee te maken. Fantastisch werk, fantastische collega’s. Dat noem ik genade, dat je zoveel krijgt. Ik
ben een heel optimistisch mens, juist daardoor.”

Enkele internet-sites voor verdere informatie:
www.politie.nl
www.minbzk.nl (voor de Politiemonitor: zoek op
‘Politiemonitor Bevolking 2003’)
www.justitie.nl
Veel voorkomende criminaliteit gestegen:
www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03
n163.pdf
Aantal slachtoffers criminaliteit gestegen:
www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03
n052.pdf

Column DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Veiligheid en normbesef
Door Tymon de Weger

In Enschede is alles anders na 13 mei 2001, de dag van de vuurwerkramp. Die dag
markeerde ook een politieke wending. Als raadslid beleef je zoiets intensief.
Omdat mensen uit onze directe omgeving getroffen waren. Maar ook omdat van de
ChristenUnie-fractie - na het verschijnen van het rapport Oosting - een niet gemakkelijk
oordeel werd gevraagd. We hebben ons nog nooit zo intensief voorbereid, als voor
het raadsdebat van 19 maart 2001.

Oosting schetste in zijn rapport in welhaast bijbelse termen de gezagscrisis, die was ontstaan na de vuurwerkramp. Hij wees op de consequenties van het veiligheidsdebat voor het normbesef en voor de gedoogcultuur in onze
samenleving. Een gezagscrisis, die we des te sterker ervaren na de reeks van rampen die volgden. De nieuwjaarsbrand in Volendam. De aanslag op de Twin Towers in New
York. De moord op Pim Fortuijn. Het instorten van balkons
in Maastricht. En recent: de dijkdoorbraak in Wilnis.
Rampen, waarbij burger en overheid zich vertwijfeld
afvragen: hoe kan dit in onze hoogontwikkelde beschaving gebeuren? En met name de media storten zich op
de prangende schuldvraag: wie is er verantwoordelijk?
Oosting legde de vinger bij het feilen van de overheden
en het bedrijf S. E. Fireworks. Hij wees er zeer terecht op,
dat de overheid bij normovertreding onverwijld moet
optreden. Gedogen is niet langer te verkopen aan burgers, die op overheidsbescherming rekenen. Oosting concludeerde dat er in overheidsland - bij de gemeente èn
bij het rijk - een cultuuromslag moest komen. Met deze
indringende, welhaast profetische conclusie zette hij de
toon voor het waarden en normen debat, waarin later
Veling en Balkenende het voortouw namen.
Maar daarmee is de gezagscrisis nog niet opgelost. Die
zit dieper. Je moet verder durven kijken. En wel: naar de
burgers zelf. De postmoderne mens is sterk op zichzelf
gericht. Hij is geneigd, bij verstoring van zijn welvarende
leventje, de schuld vooral buiten zichzelf te zoeken. En
dan is het in zijn ogen al snel de overheid die fout zit. De
autonome mens, die vrijwel elk risico heeft uitgebannen,
accepteert de broosheid van het menselijk bestaan niet
meer. Ten diepste is de gezagscrisis daarom terug te
voeren op de zich onafhankelijk wanende mens. Maar zo
zit de wereld niet in elkaar, weten wij als christenen, als
we tenminste de Bijbel goed gelezen hebben.

Tymon de Weger is wethouder
Als er één ding is, dat ik als christenvoor de ChristenUnie in
politicus heb geleerd, dan is het wel
Enschede en beheert de
dat je voortdurend oog moet hebben
portefeuille Werk, Inkomen
voor het kwaad in de wereld. Wij
en Zorg en Stadsdeel West.
staan daar – ook christenpolitici –
veel te weinig bij stil. Na de zondeval
leven we in een gebroken wereld, zeggen we in kerktaal. Macht, eigen-belang, gemakzucht,
hebzucht, onverschilligheid bepalen vaak het menselijk
handelen.
Als oud GPV-er heb ik van de RPF geleerd, dat de overheid
gerechtigheid moet betrachten. Recht doen veronderstelt, dat er onrecht bestreden moet worden. Vrijwel
geen enkele politieke partij heeft nog oog voor de
doorwerking van de zonde. Sterker nog, je maakt je er
bepaald niet altijd populair mee, als je daar op wijst.
Dat leidt tot weerstand en dat is vreselijk vervelend.
Laat dan maar zitten. Je mag alles zeggen, jazeker. Maar
o wee, als je de ander de les gaat lezen. De overheid als
zedenmeester, dat kan toch helemaal niet meer?
Toch ligt hier ligt een duidelijke taak voor christenpolitici. Benoem het kwaad. En bepleit gerechtigheid.
Dat werkt! Zo bloeit nieuw normbesef op. Je kunt vaak
niet scherp genoeg zijn in je analyse waar het fout zit en
in het aangeven wie verantwoordelijk is. Om van daar
uit een betere weg te wijzen, uiteraard. Wij ontlenen als
kleine politieke partij voor een belangrijk deel ons gezag
aan zo’n opstelling.
Een mooie taak. Wel een taak om in alle bescheidenheid
uit te voeren. Wij kunnen er ook naast zitten. Kom niet
prekerig en betweterig over. Laat je politieke handwerk
voortdurend voeden door gebed tot God. En door studie
van Zijn Woord. Dat komt zuivere politieke verhoudingen
ten goede.
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De illusie van de
voorzienige staat
Door Jan van der Stoep

Mensen zijn altijd onzeker geweest over wat de toekomst zou brengen. Toch is de wijze waarop we in
onze moderne samenleving omgaan met deze onzekerheid anders dan die in premoderne samenlevingen. Dit heeft ook consequenties voor het overheidsbeleid. In de huidige risicosamenleving lijkt de taak
van de overheid als verzorgingsstaat te worden ingeruild voor die van een voorzienige staat, die aan
individuen maximale veiligheid moet bieden en alle mogelijke risico’s moet uitsluiten.

Risicosamenleving
De unieke wijze waarop in de moderne samenleving met
dreigingen en gevaren wordt omgegaan, wordt duidelijk
wanneer we het moderne begrip van risico plaatsen
tegenover het klassieke Grieks-Romeinse begrip van
noodlot en het christelijke begrip van voorzienigheid.
De Romeinse god fortuna bracht ongeacht de verrichtingen en prestaties van de mens zegen dan wel rampspoed. De werkelijkheid had een bepaald verloop en
mensen moesten zich daarnaar schikken, of ze dat nu
wilden of niet. Het christelijk geloof heeft altijd tegen
een dergelijk noodlot geageerd en stelde het vertrouwen
centraal, dat de geschiedenis geleid wordt door een
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persoonlijke God, een God die nabij is in voor- en tegenspoed. Een God die mensen kan straffen om hun daden,
maar die wanneer ze Zijn wil doen ze ook zegent en in
Zijn hand houdt. In het moderne denken echter, wordt
de samenleving tot seculier gebied verklaard en trachten
mensen zelf zoveel mogelijk risico’s te beheersen. De
toekomst is iets, dat door mensen moet worden vormgegeven. Om hun bestaan veilig te stellen en een toekomst op te bouwen moeten mensen risico’s zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen en hun leven op een
doelgerichte en strategische wijze plannen. Het moderne
begrip risico, afkomstig van het Franse woord risque, is
nog maar een eeuw of vier geleden ontstaan.1
Natuurlijk blijven ook de oude noties van fortuna en

ThemaStudie

voorzienigheid wel bestaan, maar ze hebben een minder
grote maatschappelijke impact gekregen.
Het zijn met name wetenschap en techniek die er de
laatste eeuw toe bijgedragen hebben dat ons bestaan
steeds meer beheersbaar is geworden. In een land als
Nederland kunnen we bijvoorbeeld betrekkelijk gerust
zijn over onze voedselvoorziening en hebben verbetering
van de hygiëne en ontwikkeling van de medische wetenschappen ertoe bijgedragen dat diverse ziektes beter
onder controle kunnen worden gehouden of zelfs niet
meer voorkomen. Bovendien dragen de Deltawerken
ertoe bij, dat de kans op een overstroming drastisch is
afgenomen. Echter, het zijn dezelfde wetenschap en
techniek die ook nieuwe dreigingen en gevaren met
zich meebrengen. De risico’s waarmee we tegenwoordig
worden geconfronteerd zijn vaak geen natuurrampen,
maar technische rampen. Dacht men vroeger aan dreiging of gevaar, dan was het veelal een dreiging voor
het persoonlijke leven of een dreiging voor een lokale
gemeenschap. Nu zijn het vaak dreigingen met betrekking tot een groot gebied, of zelfs dreigingen met een
mondiaal bereik.2 Denk aan de gekke koeienziekte, de
varkenspest of de vogelpest. Met de industriële landbouw werd het mogelijk om beter dan ooit onze voedselvoorziening te controleren, maar de uniformering en
standaardisering waarmee deze landbouw gepaard
gaat, brengt tegelijkertijd met zich mee dat als het een
keer fout gaat, het ook goed fout gaat. Een ander voorbeeld vormt de oorlogsvoering. Door intelligente oorlogsvoering hebben wetenschap en techniek het mogelijk
gemaakt om een land als Irak met betrekkelijk weinig
risico’s en betrekkelijk weinig burgerslachtoffers aan te
vallen. Althans in vergelijking met vroegere oorlogen.
Maar het zijn dezelfde wetenschap en techniek die ons nu
ook voor terroristische aanslagen als die van 11 september
2001 gevoelig maken. En dan gaat het vaak ineens om heel
doelgerichte acties, die nauwelijks te voorzien of te voorkomen zijn, maar drastische gevolgen hebben, of kunnen
hebben. Een kleine hapering in het surveillancesysteem
kan grootschalige rampen veroorzaken.
De ontwikkeling van wetenschap en techniek hebben er
niet alleen voor gezorgd dat dreigingen voor het persoonlijk bestaan uitgewisseld zijn tegenover technische
risico’s die een globaal bereik hebben, ze zorgen er ook
voor dat de gevaren die we lopen een abstracter en
onzichtbaarder karakter krijgen. De risico’s die mens en
natuur lopen door de uitstoot van schadelijke stoffen,
het risico dat de aarde opwarmt door het broeikaseffect
of de risico’s van een kernramp laten zich slechts in
abstracte en complexe aannames en berekeningen uitdrukken, waarbij wetenschappers dan ook nog eens over

de interpretatie van de gegevens twisten.3 Om goed op
risico’s te kunnen reageren zijn onderwijs en toegang tot
informatie onontbeerlijk. Niet alle groepen in de samenleving, zeker op mondiaal niveau, hebben gelijke kansen
om kennis omtrent risico’s te verzamelen en te interpreteren en daarop hun leefstijl af te stemmen. Bovendien
zijn het vaak de minder geschoolden of ongeschoolden,
die in de kennissamenleving een precair bestaan leiden,
en daarom al tevreden zijn als ze hun hoofd boven water
Ook al ademen we allemaal dezelfde lucht, dat betekent
niet dat iedereen over dezelfde middelen, kennis en
kunde beschikt om zich tegen risico’s in te dekken.
kunnen houden. Het hoeft dan ook niet te verbazen
dat een gezonde leefstijl, het bewust omgaan met
voedingsmiddelen en medicijnen, het zich onthouden
van tabak of drugs, het afsluiten van gedegen verzekeringen en pensioensvoorzieningen, het doen aan
bewuste levensplanning, het opkomen voor de eigen
rechten bij geleden schade e.d. niet gelijk over de
verschillende klassen zijn verdeeld. Ook al ademen we
allemaal dezelfde lucht, dat betekent niet dat iedereen
over dezelfde middelen, kennis en kunde beschikt om
zich tegen risico’s in te dekken.

Veiligheid en virtuele spanning
We hebben tot nu toe de moderne omgang met dreiging
en gevaar vooral benaderd vanuit de gedachte, dat in de
moderniteit mensen hun leven zoveel mogelijk trachten
te coördineren en door objectivering van risico’s beheersbaar trachten te maken, waardoor echter weer nieuwe
technische risico’s worden oproepen. Nu wil ik de aandacht vestigen op een andere tendens in onze samenleving, die zich veeleer beweegt langs de subjectieve
pool van de persoonlijke vrijheid, waarbij mensen een
behaaglijk gevoel van veiligheid en geborgenheid
trachten te verwerven. In een samenleving waarin het
bestaan niet langer gedragen wordt door vaste gewoonten en tradities en waarin een diversiteit aan culturen
en leefstijlen zich melden, dreigen mensen hun oriëntatie te verliezen en zijn ze tevergeefs op zoek naar een
vast ankerpunt. Ze kunnen ineens geconfronteerd worden met de eindigheid van het bestaan, de zinloosheid
van het leven, of de vraag of ze in hun leven wel de juiste
keuzen hebben gemaakt. Een dergelijke ontologische
angst, dat wil zeggen een angst omtrent de zekerheid
van het bestaan, wordt reeds zichtbaar bij Blaise Pascal,
wetenschapper en apologeet van het christelijk geloof
aan het begin van de moderne tijd (1623-1662).
Uiteindelijk, zo stelt Pascal, is de mens een puntje in het
heelal, niet in staat om voor zichzelf een eigen bestemming en doel te kiezen. Zijn leven is niet alleen eindig,
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maar ook is hij niet zeker over zijn toekomst en waar hij
moet aankloppen om genade te vinden. Zelf zet Pascal
zijn kaarten op het christelijk geloof, een keuze waarvoor
hij meent redelijke gronden te kunnen aandragen.4
Een eerste manier waarop in de moderniteit, naast het
beheersen van risico’s, met het gevoelen van onzekerheid
omtrent het eigen bestaan wordt omgegaan, is om elke
herinnering aan geweld, ziekte, dood en lijden uit de
directe omgeving te bannen, bijvoorbeeld door begraafplaatsen, verpleegtehuizen en klinieken zoveel mogelijk
buiten de bebouwde kom te situeren en door in een

Het is opvallend hoe in een samenleving waarin de
kwetsbaarheid van het bestaan zo uit het dagelijks leven
is gebannen, juist zoveel medische documentaires en
medische drama’s te zien zijn.

beschermde omgeving te gaan wonen, ver weg van de
viezigheid, de armoede en het geweld van achterbuurten
en immigrantenwijken. Mensen sluiten zich op in de
veilige cocon van hun huis. Dat betekent overigens niet
dat ze zich niet met geweld, lijden en dood confronteren,
maar dan op een andere manier. Namelijk als waarnemers die via de televisie toeschouwer zijn van het leed
van anderen en die zich in gedachten met de slachtoffers
vereenzelvigen en zo een verfijnde gevoeligheid van
nood, angst en lijden bij zichzelf ontwikkelen.5 Het is
opvallend hoe in een samenleving waarin de kwetsbaarheid van het bestaan zo uit het dagelijks leven is
gebannen, juist zoveel medische documentaires en
medische drama’s te zien zijn. Ik wil het kijken naar
dergelijk programma’s zeker niet belachelijk maken.
De Evangelische Omroep heeft bijvoorbeeld laten zien,
dat langs deze weg geseculariseerde mensen opnieuw
met de echte levensvragen geconfronteerd kunnen worden. En dat is winst. Maar tegelijkertijd laten dergelijke
programma’s ook het paradoxale van de moderne situatie zien. Terwijl we er in ons dagelijkse bestaan alles aan
doen om een gevoel van zekerheid en veiligheid op te
bouwen, ontwikkelen we via de virtuele werkelijkheid
van de media een soms pathologische gevoeligheid voor
nood en lijden.
Een tweede manier om de onzekerheid van het eigen
bestaan buiten te sluiten, is het zoeken van ontspanning
en afleiding, die de kwetsbaarheid van het bestaan doet
vergeten. Reeds Pascal was zich daarvan bewust: ‘Neem
de proef op de som en laat een koning helemaal alleen,
zonder iets om zijn zinnen te bevredigen of zijn geest
bezig te houden en zonder gezelschap en vermaak,
geheel en al op zijn gemak over zichzelf nadenken en u
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zult zien dat een koning zonder verstrooiing een diep
ongelukkig mens is’.6 Ook hier meldt zich echter weer
de vreemde paradox van enerzijds het verlangen naar
volledige veiligheid en anderzijds het bewust opzoeken
van spanning en het beleven van kicks. Een voor de hand
liggend voorbeeld is bungy jumpen. We willen de sensatie voelen van een val van grote hoogte, maar tegelijkertijd willen we wel de garantie hebben, dat het elastiek
goed bevestigd is en niet breekt. Ook pretparken weten
deze behoefte aan gecontroleerde sensatie uit te buiten
en komen jaarlijks met nog meer duizelingwekkende
attracties op de proppen. Juist omdat de dreiging en het
gevaar altijd virtueel is en we weten dat er ‘eigenlijk’
niets kan gebeuren, ontstaat er ook een zucht naar meer.
Het effect van de kick wordt steeds korter en steeds
minder intens. En daarmee gebeurt het dat mensen vanwege hun zucht naar steeds meer sublieme ervaringen
tegen zichzelf en anderen beschermd moeten worden,
bijvoorbeeld omdat ze experimenteren met drank en
drugs, kitesurfen, zandsurfen of wildwaterkanoën, of deelnemen aan illegale autoraces of supportersgevechten.

God op aarde?
Een belangrijke taak van de overheid is om haar onderdanen, in het bijzonder de zwakkeren in de samenleving
te beschermen, en de vrede te bewaren. In de geseculariseerde samenlevingen van het Westen wordt de overheid echter vaak gezien als de hoogste instantie op
aarde, die het falen van de andere verbanden in de
samenleving moet repareren en die uiteindelijk de
eindverantwoordelijkheid heeft over wat er binnen de
grenzen van haar territorium plaats vindt. Dit kan tot
overspannen verwachtingen leiden. In de tijd dat nog
geloofd werd in de maakbaarheid van de samenleving
wierp de overheid zich bijvoorbeeld op als verzorgingsstaat die streefde naar maximale sociale zekerheid,
eerlijke inkomensverdeling en optimale publieke
voorzieningen. Soms ging deze pretentie echter zover
dat burgers niet meer de verantwoordelijkheid namen
voor hun eigen of andermans bestaan en op de voorzieningen van de staat gingen parasiteren. Met de neoliberalistische wending, met name binnen de sociaaldemocratie, is de aandacht voor de inrichting van de
samenleving echter vervangen door een aandacht voor
de individuele levensplanning en de individuele zelfontplooiing van burgers. Denk bijvoorbeeld aan het studiehuis, persoonsgebonden budgetten of de nadruk op de
zelfredzaamheid van werknemers. Het ideaal van de
maakbare samenleving is vervangen door een ‘life politics’ waarin de maakbaarheid van het individuele leven
centraal staat. Maar ook hier geldt, dat van de staat
verwacht wordt dat ze als een god op aarde maximale
veiligheid biedt en iedere gevaar op voorhand uitsluit.
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Wanneer zich ongevallen, rampen of calamiteiten voordoen, wordt vaak direct naar de overheid gewezen en
worden zo mogelijk ook overheidspersonen aansprakelijk gesteld.
Het beeld van de staat als voorzienige staat berust
echter op een gevaarlijke illusie die de overheid in de
uitoefening van haar ambt kan verlammen en haar
geloofwaardig kan aantasten.
Ten eerste is de overheid niet in staat om ieder mogelijk
risico te kunnen inschatten en te voorkomen. Hoe
waterdicht haar surveillancesysteem ook is en hoe
nauwkeurig en gedetailleerd haar risicoanalyses ook
zijn, de overheid kan nooit volledige veiligheid en
bescherming tegen risico’s bieden. Een kleine hapering
in het systeem kan grootschalige gevolgen hebben.
Ten tweede nemen met de toenemende gevoeligheid
voor pijn, nood en lijden ook de eisen die aan de veiligheid van mensen worden gesteld drastisch toe. Mensen
afficheren zich met de slachtoffers, kruipen in hun huid
en beschuldigen ieder die laakbaar gedrag kan worden
verweten. Daar waar tijdens de ramp van 1953 nog gewezen werd op de ‘Hand des Heeren’ en waar vaak fysieke
hulp werd geboden, zouden nu waarschijnlijk vooral
(terecht of onterecht) aanklachten klinken tegen de
nalatigheid van de overheid bij het onderhoud van de
dijken en zouden veel Nederlanders weliswaar meeleven
en giften geven, maar niet hun rol als toeschouwer
inwisselen voor die van participant.
Ten derde wordt politiek steeds meer gezien in termen
van rechten, en niet in termen van een gezamenlijk te
dragen verantwoordelijkheid.7 Mensen denken recht te
hebben op veiligheid en menen dit recht soms tot in het
absurde te kunnen claimen. Bijvoorbeeld tegenover
ondernemingen die verzuimd hebben de klant te waarschuwen dat een bepaald product niet voor kleine
kinderen geschikt is of dat bij een bepaald oneigenlijk
gebruik ongelukken kunnen gebeuren.
Om niet in de valkuil van de voorzienige staat verstrikt
te raken, is het van belang dat de overheid zich bescheiden opstelt en in haar beleid rekening houdt met haar
eigen beperkingen. Zo zal ze uiterst voorzichtig moeten
zijn om nieuwe grootschalige technologische ontwikkelingen te stimuleren, waarvan ze ook zelf de gevolgen
niet kan overzien. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebruik
van gentechnologie in de landbouw en de ecologische
rampen die dat met zich mee kan brengen. Veel beter is
het te investeren in kleinschalige vormen van techniek,
die niet minder hoogwaardig behoeven te zijn.
Ook is het van belang dat de overheid beseft dat ze niet
alles in detail kan regelen en ook niet in staat is ieder
risico te voorkomen. Ze zal daarom duidelijke en scherpe

grenzen moeten stellen die goed te handhaven zijn,
en moeten voorkomen dat ze zich niet in allerlei detailkwesties verliest.
Echter, wil de overheid aan de illusie van de voorzienige
staat ontkomen, dan is het niet voldoende om zich
alleen maar bescheiden op te stellen. Belangrijk is ook
dat de overheid van zich afbijt, daar waar vanuit een verkeerde sentimentaliteit met de slachtoffers de overheid
wordt aangeklaagd voor zaken die haar vermogen ver
overschrijden. De overheid is geen instantie die tot in het
absurde de veiligheid kan garanderen en burgers moeten daarom beseffen dat er ook gebeurtenissen zijn die
moeilijk konden worden voorzien of worden voorkomen.
De overheid moet haar onderdanen zo goed mogelijk

Politiek wordt steeds meer gezien in termen van rechten,
en niet in termen van een gezamenlijk te dragen
verantwoordelijkheid.

beschermen, maar dat betekent nog niet dat burgers
ook recht hebben op maximale veiligheid. De wetenschap van een goddelijke voorzienigheid, waaronder
overheid, ondernemers en burgers ieder een eigen
onderscheiden verantwoordelijkheid hebben, kan ertoe
bijdragen dat de overheid van het juk van overspannen
verwachtingen wordt bevrijdt en zich gericht kan bezig
houden met haar eigen kerntaken: rechtszekerheid
bieden en een schild zijn voor de zwakkeren. Met name
voor hen die niet, zoals de geëmancipeerde arbeiders in
de nieuwbouwwijken, zelfredzaam genoeg zijn om voor
hun eigen rechten op te komen en die door hun werk of
levenssituatie vaak meer dan anderen risico lopen.
Drs. ir. J. van der Stoep is algemeen coördinator van het
Instituut voor CultuurEthiek te Amersfoort en tevens
Assistent in Opleiding aan de Faculteit der Wijsbegeerte
van de Vrije Universiteit Amsterdam.

1 Giddens, A., 1991. Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age.
Standford University Press, Sanford, California, p. 110-111.
2 Beck, U., 1992. Risk society. Towards a new modernity. Sage publications, London, p. 21.
3 Beck, U., 1992. Risk society. Towards a new modernity. Sage publications, London, p. 26-27.
4 Pascal, B., 1997. Gedachten. Boom, Meppel, nummer 418.
5 Manenschijn, G., 2002. Riskante humaniteit. Over de civilisatie van de geweldadige mens.
Lannoo, Tielt, p. 43.
6 Pascal, B., 1997. Gedachten. Boom, Meppel, nummer 137.
7 Taylor, Ch., 1991. The ethics of authenticity. Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, p. 113 e.v.
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Crisisbeheersing in een
risicomaatschappij
Door drs. mr. Bort Koelewijn, burgemeester van Liesveld

Als het mis gaat wordt naar de overheid gekeken. In een onzekere samenleving verlangen mensen van de
overheid bescherming en zorg voor veiligheid. Het vertrouwen in de overheid is in geding, nu bij rampen is
vastgesteld dat overheden tekortschieten in hun handhavende taken en bij de uitvoering van de rampenbestrijding. Dat vertrouwen pogen overheden nu te herstellen, minimaal door invulling te geven aan allerlei aanbevelingen die door onderzoekscommissies naar rampen zijn geformuleerd. Initiatieven zijn genomen om veiligheidsvoorschriften te controleren en op te treden tegen het achterwege blijven van veiligheidsmaatregelen. Ook is al flink geïnvesteerd in de rampenbestrijding. Daartoe wordt de brandweer versterkt, de geneeskundige hulpverlening georganiseerd, krijgt overleg met de politie een vaste structuur en
brengen de gemeenten hun deelprocessen op orde. De onderlinge coördinatie tussen deze diensten moet
worden gegarandeerd. De uitwerking vraagt nog veel aandacht. Inspecties houden de voortgang in de
gaten. De regio speelt voor de toerusting en voor de uitvoering van de rampenbestrijding een belangrijke
rol. Voorstellen zijn gedaan om de samenwerking tussen diensten op regionaal niveau ook bestuurlijk
vorm te geven in de vorm van een veiligheidsregio. De vraag wat van de overheid mag worden verwacht
bij de rampenbestrijding vraagt om een maatschappelijke discussie.
12
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Emotiecultuur
‘Een ramp is een schokkende gebeurtenis die je totaal
overvalt. Het leidt tot ontwrichting, machteloosheid en
doodsangst. En het treft meerdere mensen, een gemeenschap. Maar wat je een ramp noemt, tja, er is een groot
schemergebied’. Deze uitspraak van de hoogleraar
psychotraumatologie R. J. Kleber1 is geen juridische
omschrijving van het begrip ‘ramp’ zoals we die tegenkomen in de Wet Rampen en Zware Ongevallen2, maar
tekent wel hoezeer de beleving van een gebeurtenis in
de samenleving hierbij een rol speelt. Bij een ramp en
bij een ingrijpende gebeurtenis zoals bij zinloos geweld,
spelen emoties in de samenleving een grote rol. Een
beschouwing over rampenbestrijding vraagt dan ook
aandacht voor de emotionele component.
Rampenbestrijding is crisisbeheersing geworden en het
managen van publiek vertrouwen. De overheid heeft
hierbij leidende taken.
De mate waarin de maatschappij dood en lijden
accepteert noemt de psycholoog drs. H. Buijssen3 als
een element dat een rol speelt bij de vraag welke
gebeurtenissen mensen wel en welke zij niet als een
ramp ervaren. Daarnaast spelen elementen zoals het
aantal doden en gewonden, de plaats van het onheil, de
leeftijd van de slachtoffers en (on)duidelijkheid over het
waarom. Dat bepaalt of een gebeurtenis er bij mensen
inhakt en of verantwoordelijken worden gezocht. De
watersnood-ramp van 1953, die 1835 mensenlevens heeft
gekost, werd ervaren als een grote ramp. Maar de overheid werd niet indringend ter verantwoording geroepen.
Vrij algemeen werd de watersnoodramp ervaren als een
ramp waar de mens iets fout gedaan had en waardoor
de mens de toorn van God over zich had afgeroepen.
Behalve bidden en godvruchtig leven was er niet zoveel
dat de mens kon doen om een ramp te voorkomen. Van
kritiek op de overheid, die de rapporten over de zwakte
van de dijken in de la had laten liggen, was dan ook nauwelijks sprake. Ook was er betrekkelijk weinig aandacht
voor het leed van de slachtoffers. Dit had alles te maken
met de overtuiging dat de overheid hier weinig mee te
maken had. Ook bij de treinramp begin 1962 bij
Harmelen bleef de kritiek op de overheid beperkt.
Tessa van Beek die voor haar doctoraal scriptie een
studie verrichtte naar rampen en media, noemt de
brand in Hotel Polen in 1977 bij de Kalverstraat waarbij
33 doden vielen als een opmerkelijke gebeurtenis, omdat
het toen direct ging over de vraag of de voorschriften
voor de brandveiligheid wel waren nageleefd, maar ook
omdat het gedrag van brandweer, directie en gemeente
ter discussie kwam te staan.4 Nederland was in de verzorgingsstaatperiode gekomen, waarin de overheid de
taak had voorwaarden te scheppen voor de zelfverwezenlijking van de burger en als vangnet te dienen als het
misging. De kritiek op de overheid als falende verzorger
van de burger is sindsdien alleen maar toegenomen.
Naast emotie was na de vuurwerkramp in Enschede en

de brand in Het Hemeltje in Volendam kritiek op de
overheden hoofdthema van de berichtgeving. Burgers
hebben een utopisch veiligheidsgevoel ontwikkeld.
Beunders vat wat mensen willen kort samen als ‘maximale vrijheid en optimale bescherming’.5 Dit veiligheidsgevoel houdt verband met de ontwikkelingen in de
samenleving waarin het leven niet alleen geografisch,
maar ook in economisch en sociaal opzicht grenzeloos
is geworden. In plaats van te leven vanuit vaste overtuigingen en automatische vanzelfsprekendheden
balanceren mensen voortdurend op het snijpunt van
allerlei alternatieven en mogelijkheden. Het doen en
laten berust niet langer op bestendigheid, maar op de
behendigheid om onder voortdurend veranderende
omstandigheden het hoofd koel te houden. 6

Risicosamenleving
Mensen kunnen niet alleen steeds meer kiezen, maar
moeten dat ook, vaak zonder alle consequenties te kunnen overzien. Dat maakt mensen onzeker. Psycholoog
Hans Boutellier stelt in zijn boek “De Veiligheidsutopie”
dat niet langer de welvaartsverdeling de eerste zorg van
de vertechnologiseerde wereld is, maar de risico’s die
deze meebrengt. Die risico’s zijn vaak ongrijpbaar en niet
te overzien. Het is dan ook niet vreemd dat mensen
angst ervaren. Beunders merkt hier treffend op dat
angst niet alleen de krachtigste emotie is die we hebben,
angst is ook de meest besmettelijke emotie. Bij rampen
en ingrijpende incidenten komt die emotie naar de
oppervlakte.
Als wij het hebben over rampenbestrijding of crisisbeheersing dan gaat het volgens prof. Rosenthal eerst
en vooral over het kanaliseren van collectieve stress. 7
Bij de beoordeling van wat we doen en laten bij rampenbestrijding kunnen we niet om de emotionele component heen. De berichtgeving over rampen en de manier
waarop de overheid daarin haar verantwoordelijkheid
neemt en leiderschap betoont heeft een grote invloed op
het veiligheidsgevoel van burgers.

Herstel van vertrouwen
De media spelen een belangrijke rol. Naar het publiek
toe beïnvloeden zij heel wezenlijk het beeld van de ramp.
En zij brengen een ramp bij ieder heel dichtbij. Televisie
en internet hebben de wereld steeds kleiner gemaakt.
Zij brengen behalve kennis ook het gevaar in onze huiskamers. Hoe vaak zijn wij geen levendige getuigen
geweest van het onwezenlijke vuurwerk in Enschede op
een heldere zomerdag en de gruwelijke explosie die
daarop volgde? De vraag hoe dat heeft kunnen gebeuren
en wie daarvoor verantwoordelijk was hield ieder die bij
de beeldbuis zat avonden bezig. Toen volgde Volendam.
Dezelfde vragen werden gesteld. En weer werd de overheid verantwoordelijk gehouden: er was te veel en te
lang gedoogd dat niet volgens de voorschriften was
gebouwd en er geen gebruiksvergunningen waren. De
overheid schoot tekort. Voor de eigen verantwoordelijk-
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heid van ouders voor hun kinderen van 12, 13, 14 of 15 jaar,
die dus te jong waren om een café te mogen bezoeken,
was nauwelijks aandacht.
De overheid viel natuurlijk heel wat te verwijten. Van de
lessen uit vorige rampen brengt men veel te weinig in
praktijk. Allerlei taken - verankerd in wettelijke regels blijken niet te worden uitgevoerd. En dat bleek niet
alleen in Volendam zo te zijn. Waar veiligheid en het
bieden van bescherming kennelijk als kerntaken van de
overheid worden beleefd, kreeg het vertrouwen in die
overheid een geweldige deuk. Minister Remkes 8 merkte
hierover terecht op, dat een crisis het moment bij uitstek
is waarop burgers hoge verwachtingen hebben van ‘hun’
overheid; de overheid moet voorbereid zijn, moet adequaat handelen, en moet de burgers over dat handelen
informeren. Crisisbeheersing gaat over het managen van
publiek vertrouwen.
Deze insteek dat het bij rampenbestrijding en crisisbeheersing gaat over het managen van publiek vertrouwen
lijkt mij van groot belang. De vraag voor de overheid
wordt dan: doen wij voldoende om het publiek vertrouwen in een professionele overheid te bevestigen? Kiezen
we deze insteek niet dan zit een gemeentebestuur zo
weer in een naar binnen gerichte discussie. De praktijk
is echter weerbarstig, vooral als alom de beschikbare
financiële middelen minder worden en de bereidheid
van bedrijven om te investeren vanwege de economische
omstandigheden ook niet toeneemt.

Slagen voor veiligheid
Naar aanleiding van Enschede en Volendam werden
onderzoekscommissies aan het werk gezet met als taak
de oorzaken van deze rampen aan het licht te brengen
en daaruit lessen te trekken. De omstandigheden van
beide rampen waren sterk verwant: de fysieke risico’s die
burgers lopen in hun leefomgeving, de kwaliteit van toezicht op en handhaving van vergunningsvoorschriften
en de kwaliteit van de rampenbestrijding. In de loop van
2001 zijn belangrijke lessen getrokken uit beide rampen.
De commissies kwamen met tal van aanbevelingen en
het kabinet formuleerde zijn standpunten over de conclusies en aanbevelingen.
Raadsleden zouden eens kunnen informeren bij hun
college van B&W waar de sterke en zwakke punten
voor de eigen gemeente liggen.

Rode draad in de bestuurlijke reactie is een enorme
actiebereidheid: in totaal formuleerde het kabinet zo’n
155 actiepunten over fysieke veiligheid en rampenbestrijding. Op elk deelterrein is verbetering urgent. Een
cruciale rol ter verbetering is weggelegd voor de
gemeenten. Samen met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten heeft de regering daar een project voor
gemaakt onder de titel ‘Slagen voor veiligheid’. Elke regio
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kan een beroep doen op een ‘ambassadeur’ die met raad
en daad gemeenten en regio’s terzijde moet staan om
de daadwerkelijke uitvoering van alle actiepunten te
effectueren.
Nu waren tal van gemeenten ook voor de vuurwerkramp
in Enschede al bezig met verbeteringen bij de brandweer. De risico’s die brandweermensen in de uitoefening
van hun taken lopen, de inzet van de brandweer op het
vlak van technische hulpverlening bij ongevallen en de
formulering van normen waaraan het brandweeroptreden in de praktijk moet voldoen, noopten gemeenten
in het kader van ‘project versterking brandweer’ al maatregelen te treffen. De actiepunten die naar aanleiding
van Enschede en Volendam zijn geformuleerd vullen
daarop aan en verscherpen de noodzaak om uitdrukkelijk, ook op papier, te laten zien wat daarvan echt in
praktijk wordt gebracht. De uitvoering van deze actiepunten is niet vrijblijvend. Hoewel de aanbevelingen
geen kracht van wet hebben, wordt weinig aan de
verbeelding van bestuurders overgelaten. De voorzitter
van de directieraad van de VNG schrijft op een niet mis
te verstane manier dat de fysieke veiligheid een zware
verantwoordelijkheid is voor bestuurders, ambtenaren
en politici, maar ook voor private partijen zoals ondernemers. Een zware verantwoordelijkheid die geen uitstel
verdraagt, geen excuses toestaat, geen vertraging door
wat voor oorzaak dan ook. 9 In een spoorboekje zijn alle
actiepunten verzameld en van een datum voorzien
waarbinnen deze maatregelen moeten zijn uitgevoerd. 10
Rijksinspecties komen bij gemeenten op bezoek om te
controleren of de bouwregelgeving adequaat wordt
gehandhaafd, meten de verbeteringen in het toezicht op
het milieu en checken de stappen die worden gezet in de
verbetering van de rampenbestrijding. Een ‘inspecticide’
die door gemeenten niet algemeen als stimulerend
wordt ervaren, omdat veel energie in verantwoording
moet worden gestoken, energie die men liever steekt in
het uitvoeren van de eigenlijke taken. Nogal wat
gemeenten hadden er moeite mee om voldoende opgeleide technische mensen in dienst te nemen, die deze
taken doeltreffend en snel zouden kunnen oppakken.
Het projectbureau ‘Slagen voor veiligheid’ heeft een
diagnose-instrument ontwikkeld met behulp waarvan
gemeenten kunnen zien welke van de 35 aan gemeenten
gerichte actiepunten zij op orde hebben en waaraan zij
meer aandacht moeten besteden. Raadsleden zouden
eens kunnen informeren bij hun college van B&W waar
de sterke en zwakke punten voor de eigen gemeente
liggen. Ook een openbare discussie daarover kan helpen
om het vertrouwen van de burger te winnen.

Meten is weten?
De lijst met actiepunten en aanbevelingen krijgt de
status van afspraken die door de overheden moeten
worden nagekomen. Weekblad Elsevier heeft onlangs de
gemeenten op veiligheid beoordeeld. 11 De redactie
schrijft dat totale, absolute veiligheid niet bestaat en dat

ThemaStudie
de overheid die ook nooit zal kunnen garanderen. Wat
de overheid wel kan doen is ervoor zorgen, dat de afspraken over de bescherming en veiligheid van burgers stipt
worden nagekomen door de betrokken partijen. Dat zijn:
gemeenten, bedrijven, politie, brandweer en geneeskundige hulpverleners. En uiteindelijk ook de burgers zelf.
Nu veronderstelt het begrip ‘afspraken’ dat partijen over
en weer overeenstemming hebben bereikt over wat er
moet gebeuren. Zo helder is de praktijk echter niet.
Via circulaires, onderzoeksrapporten en vakliteratuur
worden allerlei adviezen en aanbevelingen geformuleerd
die later mogelijk als algemeen gangbare opvattingen
uit de kast worden gehaald. De status daarvan is lang
niet altijd duidelijk. Inspecties nemen de maat aan de
hand van de gedane aanbevelingen en als er in een
gemeente een ramp of crisis plaats vindt, kunnen we er
zeker van zijn dat een onderzoekscommissie de aanbevelingen als norm hanteert en daarop haar oordeel
baseert. Een oordeel met mogelijke politieke en juridische consequenties. Een helder overzicht is er dus niet.

Hoe bevorderen we veiligheid?
Grofweg gaat het erom dat bij beleidsmatige keuzen
die gemeentebesturen maken de fysieke veiligheid zeer
uitdrukkelijk wordt meegewogen. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke ordening. Wat laten we toe nabij woonwijken?
Weten we wat voor risicovolle objecten zich waar bevinden? Is het helder wie waarvoor verantwoordelijk is?
Worden zaken niet op zichzelf bekeken, maar in onderlinge samenhang? Speelt de brandweer uitdrukkelijk
een rol bij de beoordeling van aanvragen om bouwvergunningen en evenementen? Worden gevaarlijke bedrijven gesaneerd? Wordt vergunningverlening gevolgd
door daadwerkelijk toezicht en wordt ook echt opgetreden als niet volgens de voorschriften is gehandeld?
Met het oog op al deze vragen is een landelijk project
‘Handhaven op niveau’ van start gegaan. Bij brandveiligheid moet bijvoorbeeld een inhaalslag gemaakt worden
bij het verlenen van gebruiksvergunningen. Dat vraagt
dat de gebouwen eerst gecontroleerd worden of zij wel
aan de bouwvoorschriften voldoen. Vervolgens worden
eisen gesteld aan gebruik en bekleding van gebouwen.
Tenslotte moet ook de rampenbestrijding op orde zijn
voor als de nood dan toch aan de man komt. In de rest
van dit artikel zal ik op dat laatste inzoomen.

Rampenbestrijding
Motorkap
Als er een ernstig incident gebeurt, wordt 112 gebeld en
duurt het niet lang of politie, brandweer en ambulance
zijn ter plaatse. Onderling regelen zij de werkzaamheden.
Voor heel wat incidenten is dit ‘motorkapoverleg’ voldoende om de hulpverlening te coördineren. Hebben zij versterking nodig, dan regelen deze disciplines dat via hun eigen
protocollen.
Dan vindt opschaling plaats. Andere diensten zijn nodig.
Dat kunnen gemeentelijke diensten zijn om bijvoorbeeld
straten af te zetten, evacués en slachtoffers op te vangen,
voorlichting te geven aan familieleden, maar ook het rode
kruis, ziekenhuizen e.a. Bij overstromingsgevaar zijn de
waterschappen nodig.
Dit gaat het motorkapoverleg te boven. Er wordt dan op
een ander niveau gecoördineerd. Een gemeentelijk beleidsteam wordt gevormd. Dat team moet erop kunnen vertrouwen dat uitvoerende diensten berekend zijn op hun
taken. Dat wordt beschreven in een gemeentelijk rampenplan. In het rampenplan is nauwkeurig omschreven welke
diensten voor welke taken verantwoordelijk zijn. Het rampenplan wordt aangevuld met instructies en draaiboeken
per discipline. Dat geldt dus in elk geval voor brandweer
(rood), geneeskundige hulpverlening (wit), politie (blauw)
en gemeentelijke diensten (groen). Politie, brandweer en
ambulancediensten hebben een traditie als het gaat om
hulpverlening. Veel minder geldt dit voor de organisatie
van de gemeente en voor de geneeskundige hulpverlening. Rood, wit, blauw en groen. Laten we eens kijken naar
de stand van zaken.

De rode kolom: Brandweer
In het kader van het project ‘Versterking Brandweer’
investeren gemeenten al een aantal jaren in verbetering
van de kwaliteit van de lokale en regionale brandweer.
Veelal is een brandweerbeleidsplan opgesteld waarin de
noodzakelijke sterkte van korpsen en posten is beschreven,
de eisen aan de uitruk, eisen aan het materiaal, verdeling
van de zorg voor materialen over regio en gemeenten, de
noodzaak van oefenplannen per korps enzovoorts. Een
inventarisatie naar risico’s moet worden uitgevoerd, zodat
de brandweer zich beter kan voorbereiden op brandbe-

Kernbeleid veiligheid. Handreiking voor gemeenten
VNG Uitgeverij (www.vnguitgeverij.nl), Pocketreeks lokaal bestuur,
Den Haag juni 2003, 128 p., ISBN 90 322 811 224, ¤ 14,75.
Deze handreiking helpt gemeenten te komen tot een integraal veiligheidsbeleid en wordt digitaal ondersteund door praktijkvoorbeelden en
actuele ontwikkelingen via de website van het Informatiepunt Lokale
Veiligheid (www.ilv.nl). De handreiking geeft in een overzichtelijk 12-stappenplan rond 25 kernvragen het proces tot lokaal veiligheidsbeleid weer.
Zowel organisatie als inhoud komen daarbij aan bod. De rol van de
gemeenteraad krijgt veel aandacht.

15
oktober 2003 - DenkWijzer

Rh
T
u eb m
r i ae Sk tsundaiaem
strijding bij gevaarlijke bedrijven door aanvalsplannen op
te stellen. Dat komt ook de veiligheid van brandweermensen ten goede. In kleine gemeenten betekende dit vaak dat
een beroepskern voor de brandweer moet worden
gevormd, terwijl tot dan de commandant als regel een
vrijwilliger was. De eisen die bij een commandant – ook
van een klein korps - worden neergelegd, maken het
onmogelijk om daarmee door te gaan. Dat leidde wel tot
een behoorlijke kostenverhoging voor de gemeenten.
Als ik kijk naar mijn eigen gemeente (Liesveld met nog
geen 10.000 inwoners), dan waren de kosten voor de
brandweer in 1998 216.768 euro en zijn deze in 2002 gestegen naar 519.955 euro, terwijl de beroepsformatie nog verdere uitbreiding behoeft. De genomen maatregelen waren
hoe dan ook noodzakelijk om de actie gebruikersvergunningen planmatig ter hand te nemen, te adviseren over de
brandveiligheid bij bouwvergunningen, het vrijwilligerskorps toe te rusten om te investeren in materialen. Of dit
ook voor de toekomst voldoende is, hangt van een aantal
zaken af.
Ook de bijdrage die gemeenten aan de regio voor de regionale brandweer betalen is de laatste paar jaren tenminste
verdubbeld.

De witte kolom: Geneeskundige
hulpverlening
“Ambulances snel ter plaatse”. Maar dan? Voor de geneeskundige hulpverlening moet ook een beroep worden
gedaan op ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, psychosociale hulpverlening, GGD en verpleegkundig personeel.
Niet altijd is het aantal beschikbare ambulances voldoende om in het eerste uur adequate hulp te bieden. De
bestaande structuur waarin de directeur van de GGD vaak
verantwoordelijk wordt gehouden voor de geneeskundige
hulpverlening blijkt onvoldoende. Daarom is in elke regio
een regionaal geneeskundig functionaris aangesteld (vaak
ook de directeur van de GGD) en is een bureau GHOR
(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)
in het leven geroepen. Dat is gedaan op basis van onderlinge samenwerking van gemeenten. Dat bureau moet
ervoor gaan zorgen dat de geneeskundige hulpverleningsketen gesmeed wordt. Zo wordt niet alleen gezorgd, dat
gewonden met ambulances kunnen worden vervoerd,
maar ook dat bekend is waar naar toe en wie hen zullen
helpen. Zij sluit convenanten met ziekenhuizen over
opvangcapaciteit en over het oefenen van medisch
personeel, met de psychosociale hulpverlening, de GGD,
ambulancediensten, huisartsen e.a. Binnen de witte
kolom kan langs die weg beschikbaarheid en kwaliteit
worden gewaarborgd. De meeste regionaal geneeskundig
functionarissen hebben met de partners in de geneeskundige hulpverleningsketen al wel gesprekken gevoerd,
maar menig convenant moet nog praktisch handen en
voeten krijgen. In de korte tijd van het bestaan van de
GHOR-organisatie maakt zij een stormachtige ontwikkeling door. Als afspraken worden gemaakt over capaciteit
en geoefendheid van personeel in ziekenhuizen, komt ook
het kostenvraagstuk aan de orde. Wie voor die kosten ver-
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antwoordelijk is, is vorig jaar nader door de regering
bepaald.12 De voorbereiding van de organisatie van de
geneeskundige zorg ten behoeve van een ramp en grootschalig optreden ligt bij het GHOR-bestuur en dus bij de
gemeenten. Haar organisatorische verantwoordelijkheid
reikt daarmee dus van het rampterrein tot de deur van
een zorginstelling. Zorginstellingen dienen zich voor te
bereiden op inzet bij rampen. Een burger heeft zich in
beginsel verzekerd voor adequate medische hulp onder
alle omstandigheden (waaronder rampen). De zorginstellingen dienen de eigen medisch-verpleegkundig specialisten op te leiden en te oefenen voor het functioneren,
ook in bijzondere omstandigheden. De kosten daarvan
worden gefinancierd via het premiestelsel in de zorg.

De blauwe kolom: Politie
De politie wordt uitdrukkelijker dan voorheen betrokken
bij de voorbereiding op rampenbestrijding en dan vooral
in regionaal verband. Voor de politie is hulpverlening altijd
al een kerntaak geweest. Voor haar is belangrijk dat de
multidisciplinaire afstemming met brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeenten gewaarborgd wordt en
dat zij zich rekenschap geeft in hoeverre de capaciteit toereikend is om op het vereiste niveau te kunnen optreden.

De groene kolom: De gemeenten
Een schakel die zeker versterking behoeft is die van de
gemeenten. Structureel werd voorbereiding van de
gemeenten op rampenbestrijding binnen gemeenten
stiefmoederlijk bedeeld. Als er al een ambtenaar rampenbestrijding was, die tot taak had het rampenplan voor te
bereiden, werd deze nogal eens onder andere klussen
bedolven omdat die ‘uiteraard’ een hogere prioriteit hadden. Willen gemeenten zich fatsoenlijk op de rampenbestrijding voorbereiden en ook doen wat is afgesproken
dan zullen zij moeten investeren in de ambtenaar rampenbestrijding. Niet alleen wat de formatie betreft, maar ook
om deze functionaris in de praktijk ruimte te geven om
invulling te geven aan verantwoordelijkheden op het
gebied van veiligheid. Op dit moment is dit de basis om
adequaat een rampenplan tot stand te brengen, dit te
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat andere medewerkers
binnen gemeentelijke organisaties ook werkelijk hun
verantwoordelijkheden gaan nemen.
Als burgemeester in de regio Zuid-Holland-Zuid heb ik van
mijn collega’s de taak gekregen om te stimuleren dat de
ambtenaren rampenbestrijding in de verschillende deel-

Als het om het rampenplan gaat, zit de eerste zorg niet bij
politie en brandweer. De belangrijkste zorg zit in de
gemeentelijke organisatie.

nemende gemeenten hun werk effectief kunnen doen.
Daartoe is met de ambtenaren rampenbestrijding een
conferentie belegd waarin we lessen probeerden te trekken uit hun ervaringen over succes- en faalfactoren.
Daarbij bleek dat het vaak gaat om eenzame en kwetsbare
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posities binnen de gemeentelijke organisaties. Wij hebben
geprobeerd die positie te versterken door te checken of
een gemeente werkelijk de vereiste formatie een ambtenaar rampenbestrijding had aangesteld, door subregionaal een verband te scheppen waarbinnen de ambtenaren
rampenbestrijding uit de verschillende gemeenten elkaar
kunnen ondersteunen, door te formuleren hoe de regio
hen kan helpen, door hun aanwezigheid te monitoren bij
regionale vergaderingen en te checken of de afspraken die
regionaal en subregionaal zijn gemaakt ook werkelijk in
de gemeenten worden nagekomen. Om de voortgang van
acties te bewaken is in gemeenten een driehoeksoverleg
tussen burgemeester, ambtenaar rampenbestrijding en
brandweercommandant ingesteld. Regelmatig heb ik overleg met het presidium van de regionale overleggroep ambtenaren rampenbestrijding om de voortgang van taken
door te nemen en belemmeringen op het spoor te komen.

Feitelijk is de gemeentesecretaris degene die ervoor
moet zorgen dat de gemeentelijke organisatie ook als
veiligheidsorganisatie voor haar taak berekend is.

Deze structuur is onlangs ook toegepast bij de voorbereiding van draaiboeken voor een grootschalige inenting
tegen pokken. Tot nu toe vind ik bij collega-burgemeesters
een willig oor als het in hun gemeente even niet helemaal
lukt zoals was afgesproken.

Geen dagelijkse kost
Als het om het rampenplan gaat, zit de eerste zorg niet bij
politie en brandweer. De belangrijkste zorg zit in de
gemeentelijke organisatie. Een aantal processen bij
hulpverlening zal door de gemeente moeten worden
uitgevoerd. Dat zijn processen voor opvang en verzorging
van slachtoffers, centrale registratie van slachtoffers en
informatie aan belanghebbenden, operationele ondersteuning (dranghekken plaatsen e.d.), voorlichting en
ondersteuning en verbindingen en nazorg. Sommige
taken zijn geen dagelijkse kost voor gemeenten. De rommel op een weg opruimen is geen probleem, maar opvang
en verzorging van slachtoffers regelen is geen gewone
taak voor gemeenteambtenaren. Die zullen daarvoor speciaal opgeleid en geoefend moeten worden. Voor elk van
deze processen worden deelplannen geschreven. Mensen
moeten worden aangewezen die deze taken kunnen uitvoeren. Een procesverantwoordelijke moet voor de opleiding en oefeningen voor die medewerkers zorgen. Hier
ligt momenteel de belangrijkste taak voor de gemeenten:
ervoor zorgen dat de deelplannen tot uitvoering kunnen
worden gebracht. Dat doet een beroep op veel mensen in
de gemeentelijke organisatie. De gemeentesecretaris heeft
hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Feitelijk is de
gemeentesecretaris degene die ervoor moet zorgen dat de
gemeentelijke organisatie ook als veiligheidsorganisatie
voor haar taak berekend is.
Van gemeenteambtenaren vraagt dit bereidheid om naast
het eigenlijke werk en buiten normale werktijden rollen in

te vullen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.
We zien tegenwoordig dat er nog al wat gemeenteambtenaren bij een bepaalde gemeente werken, maar in de
verre omtrek wonen. Als opkomsttijden belangrijk zijn, is
dit wel een punt van aandacht.

Regionaal rampenbestrijdingsteam
De beschikbaarheid van voldoende ambtenaren uit de
eigen organisatie voor de verschillende taken die de
gemeente heeft, is voor weinig gemeenten gegarandeerd.
Als er al voldoende medewerkers uit de eigen gemeentelijke organisatie aan te wijzen zijn, dan zullen met hen
afspraken moeten worden gemaakt over beschikbaarheid
en bereikbaarheid. Een piketregeling kan voor een aantal
sleutelfunctionarissen een oplossing bieden.
Samenwerking met andere gemeenten ook. In ZuidHolland-Zuid willen we komen tot de oprichting van een
regionaal rampenbestrijdingsteam. Het doel van het op te
richten regionale rampenbestrijdingsteam is, dat als er in
een van de gemeenten sprake is van een (dreigende) ramp
of grootschalig incident er een regionaal team kan worden
opgeroepen, dat de uitvoering van de gemeentelijke taken
ondersteunt. Het team zal uit opgeleide en geoefende
gemeentelijke functionarissen bestaan, die snel inzetbaar
zijn. Het gaat om mensen die in de eigen gemeente een
taak in een van de deelprocessen (bijvoorbeeld opvang en
verzorging) toegewezen hebben gekregen, daarvoor opgeleid worden en die taak ook kunnen uitoefenen in een van
de andere gemeenten als die gemeente op dat moment
over te weinig eigen mensen kan beschikken. De deelnemers aan het regionale rampenbestrijdingsteam worden
niet verplicht om bereikbaar en beschikbaar te zijn, maar
als ze er zijn, dan hebben ze de bereidheid om te komen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
van het Ministerie van Justitie is een kenniscentrum op justitieel
terrein dat een wetenschappelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling
en de evaluatie van justitiebeleid.
www.wodc.nl
Zie voor héél veel internet-site-verwijzingen:
www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/
wodc/bronnenlijst/index.htm
Vaktijdschrift voor integrale veiligheidszorg
www.beveiliging.nl
Taskforce "Slagen voor Veiligheid"
www.slagenvoorveiligheid.nl
Het programma Handhaven op Niveau is vanuit het ministerie van
Justitie gestart om de handhaving van regels in Nederland verder
te stimuleren.
www.ministerievanjustitie.nl/a_beleid/handhaven/
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
www.nscr.nl
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Voor de hoeveelheid deelnemers wordt daarom een veiligheidsmarge van 300% gehanteerd. Het benoemen en
van procesverantwoordelijken en overig personeel voor de
gemeentelijke deelprocessen blijft een verantwoordelijkheid voor de individuele gemeente. Een gemeente kan de
zorg voor de bemensing van de eigen processen niet
afschuiven door te verwijzen naar het regionale rampenbestrijdingsteam. Zeker als de inzet een groot aantal uren
of soms dagen in beslag gaat nemen, zal op een grote
groep mensen een beroep moeten worden gedaan.

Regio
Om een aantal redenen is de regio heel belangrijk. Als bij
een ramp moet worden opgetreden, dan is vaak de hulp
van andere diensten, korpsen en van andere gemeenten
nodig. De plaatselijke brandweer staat niet op zichzelf,
maar is onderdeel van een groter geheel, waarbij de
samenwerking en inzet tussen korpsen uit verschillende
gemeenten verzekerd moet zijn. Repressief optreden vraagt
om een regionale schaal. Geneeskundige hulpverlening is
niet plaatselijk maar regionaal georganiseerd. De zeggenschap over het beheer van de politie heeft ook een regionale
opzet. De coördinatie tussen brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening moet zeker worden gesteld o.a. door het
gelijktrekken van de verschillende regio-indelingen.
Voor gemeenten is het niet handig om voor alle problemen
rondom rampenbestrijding zelf het wiel uit te vinden.
De regio kan veel standaardmateriaal ontwikkelen en zo
de individuele gemeenten op een efficiënte en effectieve
manier ondersteunen. In Zuid-Holland-Zuid is ook de
milieudienst op dezelfde schaal als de GGD en de brandweer georganiseerd, terwijl het territorium gelukkig ook
overeenkomt met de politieregio. In de praktijk geeft dit
veel voordelen. Daardoor kon al vroeg een convenant tussen de directeuren van deze diensten worden getekend
om een aantal zaken samen op te pakken. Deze Regiegroep
fysieke veiligheid stemt plannen en activiteiten multidisciplinair op elkaar af, formuleert het multidisciplinaire
ambitieniveau, gebaseerd op hulpbehoefte en hulpaanbod
en neemt maatregelen om het bestuurlijk aangegeven
ambitieniveau vorm te geven. Zelf zit ik daar als burgemeester bij voor de afstemming met gemeenten.

Regionaal beheersplan
Ondertussen is er een Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding van kracht waarin eisen worden geformuleerd
voor de kwaliteit van de verschillende diensten en vooral de
afstemming daartussen. Dat moet worden neergelegd in
een regionaal beheersplan. In dat regionale beheersplan
moet op basis van een risico-inventarisatie het ambitieniveau voor de rampenbestrijding worden bepaald; moet
worden nagegaan hoe het staat met de kwaliteit van
brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en
gemeenten bij de crisisbeheersing en moet worden aangegeven hoe de samenwerking tussen deze disciplines wordt
gewaarborgd. De regio moet het beheersplan vaststellen en
ter toetsing insturen aan de Commissaris van de Koningin.
In de praktijk is het nog zoeken naar de juiste vorm. De Wet
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kwaliteitsbevordering rampenbestrijding geeft weer wat er
zoal in het regionale beheersplan moet staan. Op basis van
een risico-inventarisatie moet regionaal worden vastgesteld op welke rampen de regio zich moet voorbereiden en
welke inzet dat vraagt. Elke dienst zal zich moeten inspannen om de vereiste capaciteiten te leveren, maar moet
daarnaast laten zien hoe de eigen activiteiten worden
afgestemd op die van de andere diensten. Multidisciplinair
oefenen zal de verschillende diensten in staat moeten
stellen om in onderlinge samenhang en samenwerking tot
effectief optreden te komen. Het beheersplan is het formele
kader waarbinnen de afspraken zullen worden neergelegd.

Veiligheidsregio
In februari 2003 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur
een advies uitgebracht over de bestuurlijke organisatie
van de rampenbestrijding en de positie van de veiligheidsregio’s in Nederland.13
De Raad is van mening dat de kwaliteit van de rampenbestrijding versterkt moet worden door vooral de preparatoire en repressieve taken regionaal te organiseren.
De bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio’s vraagt
om een integrale aanpak van politie, brandweer en GHORregio’s. De Raad vindt de brandweer voor de taak van rampenbestrijding te lokaal georganiseerd. Aan de andere kant
is de Raad vorstander van een versterking van de rol van de
lokale overheid bij veiligheid, niet in de laatste plaats
omdat de veilige leefomgeving nu juist een urgent politiek
onderwerp is. De Raad adviseert dat de gemeenten van een
regio een regionaal veiligheidsbestuur gaan vormen op
basis van een wettelijk verplichte gemeenschappelijke
regeling waarbij het minimum takenpakket en de deel-

Aan veiligheid doen we nooit genoeg. Afweging
van noodzaak en offer is een politieke discussie.
Die discussie wordt naar mijn mening nog te weinig
op inhoudelijke gronden gevoerd.
nemende gemeenten bij wet worden vastgesteld. Feitelijk
en formeel worden het Algemeen Bestuur van de
Brandweerregio, van de GHOR (tevens bestuur ambulancedienst) en het Regionaal College van de politieregio in
elkaar gevlochten. Voor het deel waarvoor de rijksoverheid
het beleid wil bepalen, waaraan elke in een regio verplicht
samenwerkende gemeente, politie, GHOR en brandweer
moet voldoen, moet helder zijn wat er in de sfeer van preparatie, repressie en nazorg minimaal wordt verwacht.
Met betrekking tot de verplichte onderdelen financiert het
Rijk de regio rechtstreeks. Het veiligheidsbestuur kan op
het vlak van preparatie, repressie en nazorg voor de
gemeenten bindende uitspraken doen. Voor lokale taken
kiest de Raad voor financiering naar de gemeenten.
Het lijkt mij inderdaad van groot belang dat er een structuur wordt geschapen waarbinnen brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie tot een integrale afstemming
kunnen komen. En dat niet alleen op het personele vlak,
maar ook als het gaat om de afstemming van materialen.
Een bestuur kan doeltreffend de nodige middelen toedelen

ThemaStudie
en eisen stellen aan oefeningen. Niet alle vragen worden
door de Raad voor het openbaar bestuur opgelost. Zo wordt
de positie van het Openbaar Ministerie niet duidelijk
gemaakt en is niet helder wie het algemeen bestuur van de
veiligheidsregio moeten gaan vormen. Vanwege de lokale
betrokkenheid kiest de Raad niet voor een zelfstandig
regionaal bestuur. Dat stelt beperkingen aan de democratische invloed. Via verlengd lokaal bestuur moet die
democratische invloed dan indirect een plaats krijgen,
ook al is bekend dat dit niet altijd optimaal werkt.

C2000
Elk van de hulpverleningsdiensten heeft nu een eigen
communicatiesysteem. In de praktijk betekent dit dat de
brandweer niet elektronisch kan communiceren met de
politie, terwijl ambulancepersoneel ook niet in contact
kan komen met het politiepersoneel dat een taak vervult
bij de bestrijding van een bepaalde ramp. C2000 is het
nieuw digitale radionetwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de Nederlandse hulpverleningsdiensten. Mobiele communicatie is communicatie via portofoon, mobilofoon, mobiele dataterminal en alarmontvanger. Dit ene landelijk dekkend radionetwerk zal de
communicatie tussen verschillende hulpverleningsdiensten veel eenvoudiger maken. C2000 is niet afluisterbaar. De bedoeling is om C2000 in 2004 landelijk in te
voeren. Wie de kosten daarvan betaalt, is nog niet
duidelijk, evenmin wie de onderhoudskosten daarvan
moet betalen. Helderheid over de invoering is van groot
belang, omdat de diensten zich nu soms al te lang
bedienen van systemen die al vervangen hadden
moeten worden.

Hoever moeten we gaan?
Voorbereiding op rampenbestrijding kost capaciteit,
energie en levert investeringslasten op. Hoever moeten
overheden daarin gaan? Die vraag is niet simpel te
beantwoorden. In de praktijk is een ‘Leidraad
Operationele Prestaties’ ontwikkeld. Op basis van een
risico-inventarisatie per regio kan worden bepaald op
welke typen rampen de regio zich maximaal moet voorbereiden en welke inzet dat het eerste uur van de hulpverlening eist. De ‘Leidraad Maatramp’ noemt 18 typen
van rampen. Per maatramp-type worden eisen gesteld
aan hoeveelheden inzet brandweer, ambulances, politie
enzovoorts. Probleem is dat er in menig regio een groot
verschil zit tussen de capaciteit die nu geleverd kan
worden en de capaciteit die theoretisch beschikbaar zou
moeten zijn op grond van de Leidraad Operationele
Prestaties. Gelet op de risico-inventarisatie voor de
regio Zuid-Holland-Zuid zou met de inzetbehoefte van
‘maatramp niveau 4’ rekening moeten worden gehouden.
Maar hoe in minder dan een uur aan de vereiste 21 tankautospuiten, 120 ambulances en 549 politieagenten te
komen? Wordt de lat niet wat hoog gelegd? Op dit
moment ziet het ernaar uit dat een regio hier bewust
keuzen in zal moeten maken. Wat is het ambitieniveau?
Hoever kunnen de diensten komen als zij die prestaties

leveren waartoe op dit moment al is geïnvesteerd? Welk
verschil blijft er dan over? Is het mogelijk om risico’s te
beperken, zodat rampen die een hoge inzet vragen waarschijnlijk niet meer zullen voorkomen? Op deze manier
kan er een beleidsmatig interessante discussie ontstaan
of moet worden geïnvesteerd in het saneren van risico’s
of in de bestrijding van risico’s. Of zien we kans om met
burgers te communiceren over risico’s die niet door de
overheid zullen worden afgedekt? Kunnen we de samenleving duidelijk maken dat niet elk risico bij de overheid
kan worden neergelegd? Moeilijke vragen.
Ook vragen die te maken hebben met de verantwoordelijkheidsverdeling voor fysieke veiligheid tussen de overheden. Als we vinden dat iedere burger recht heeft op
gelijke bescherming, en het rijk bepaalt de normen
daarvoor, moet het rijk dan ook niet voor de bekostiging
zorg dragen? Tenslotte, maar niet minder belangrijk, is
de vraag naar de verantwoordelijkheid niet alleen van
de overheid, maar ook van bedrijven en burgers zelf.
Niet alles kan op het bordje van de overheid worden
neergelegd.14

Tenslotte
De veronderstelde ‘maakbaarheid’ bij rampenbestrijding
reikt ver. Risicokaarten moeten de bevolking inzage
geven in de risico’s die zich in hun omgeving kunnen
voltrekken. De praktijk laat de laatste jaren zien dat
rampen zich echter niet beperken tot locaties en aan
handelingen verbonden risico’s. De MKZ-crisis en SARS
dreiging of een langdurige stroomstoring kunnen even
ontwrichtend werken. Aan veiligheid doen we nooit
genoeg. Afweging van noodzaak en offer is een politieke
discussie. Die discussie wordt naar mijn mening nog te
weinig op inhoudelijke gronden gevoerd.

1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Crisis gecommuniceerd,
drukkerij De Bink, Leiden, 2003, pag. 25.
2 De Wet rampen en zware ongevallen noemt een ramp een gebeurtenis waarbij de
algemene veiligheid ernstig wordt verstoord en het leven of de gezondheid van veel
mensen, of het milieu, of materiële belangen in gevaar zijn en die om een
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties uit verschillende disciplines vraagt.
3 als 1, pag. 26
4 Tessa van Beek, Rampzalig Verleden. Een studie naar rampen en media,
Rotterdam 2003 (doctoraalscriptie)
5 als 1, pag. 31
6 Hans van der Loo & Willem van Reijen. 1997, Paradoxen van modernisering,
Bussum, Coutinho, pag. 13.
7 als 1, pag. 16
8 Als 1, pag. 7
9 VNG, Slagen voor veiligheid. Basishandreiking voor gemeenten. 2002 pag. 7
1 0VNG, Slagen voor veiligheid, spoorboekje, 2003
1 1 Elsevier, 14 juni 2003, de veiligste gemeenten, omslagartikel.
1 2 BZK, 11 juli 2002, taken, verantwoordelijkheden en financiering van de organisatie van
de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).
13 Raad voor het openbaar bestuur. Veiligheid op niveau. Een bestuurlijk perspectief
op de toekomst van de veiligheidsregio’s. Februari 2003.
14 Winnie Sorgdrager, Overheid niet op elk falen aan te spreken, Trouw, 22 juli 2003
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De Nederlandse krijgsmacht in
Door J.J. van der Velden, bestuurslid ChristenUnie Zwolle; was werkzaam bij Defensie en KPN-Risicom (beveiliging)

Een van de magische woorden van zowel het vorige als het huidige kabinet is veiligheid. Het lijkt een mantra die naast
spreuken zoals: zorg en onderwijs te pas en onpas worden opgerateld. Wat betreft veiligheid gaan de discussies vooral
over de veiligheid in Nederland. Debatten spitsen zich toe op: bolletjesslikkers, zinloos geweld en meer blauw op straat.
Zonder twijfel heel belangrijke zaken. Verontrustend echter is het gemak waarmee vergeten wordt, dat de veiligheid in
Nederland mede wordt bepaald door de internationale situatie. Tevens wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan de rol
die de Nederlandse krijgsmacht in veiligheidskwesties dient te spelen.
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Een voorbeeld waaruit blijkt dat gebeurtenissen in het
buitenland wel degelijk effect hebben op onze samenleving, is het groeiende aantal meldingen van antisemitisme. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël
(CIDI) signaleert in haar jaaroverzicht een direct verband
tussen het toenemende aantal meldingen en het geweld
in het Midden Oosten .
Instabiele verhoudingen binnen staten zijn vaak een
voedingsbodem voor burgeroorlogen. Het gevaar dat
dergelijke conflicten leiden tot een interstatelijk conflict
is allesbehalve imaginair.
Zulke conflicten gaan gepaard met vluchtelingenstromen en humanitaire noodsituaties. Direct of indirect
wordt ook Nederland hierdoor geraakt. Tegen deze
achtergrond is ook de voortgaande verspreiding van
massavernietigingswapens en moderne conventionele
wapens bijzonder verontrustend.
Daarnaast hebben de aanslagen van 11 september 2001
het algemene gevoel van onveiligheid doen toenemen.
Merkwaardig dat na de aanslagen van 11/9 een publiek
debat over de kwetsbaarheid van Nederland en de rol die
ons land dient te spelen in de strijd tegen het terrorisme
nauwelijks heeft plaats gevonden. Want is bescherming
tegen het internationale terrorisme geen strijd vóór de
fundamentele waarden van onze democratische rechtstaat? Een bescherming waarvoor de NAVO symbool
stond toen de dreiging uit het Oosten kwam.
DenkWijzer - oktober 2003

Beleidsnotities
Decennia lang was de NAVO een betrouwbaar schild
tegen de Sovjetrussische dreiging. Het bondgenootschap
is zowel in de Moderne als Oude geschiedenis uniek. Het
Delisch-Attisch vlootverbond (479 BC), tot stand gekomen na de Perzische oorlogen, kende weliswaar een
overeenkomstige levensduur als de NAVO, maar was
vóór zijn veertigste verjaardag verworden tot een
machtsinstrument van het oude Athene.
Na de val van de Muur geraakte de NAVO met in haar
kielzog de Nederlandse krijgsmacht in een identiteitscrisis. De dreiging van een militaire confrontatie met
het Oostblok was weliswaar afgenomen, maar andere
brandhaarden dienden zich aan. Het toekomstige operatiegebied, Theatre of war, kon overal ter wereld gelegen
zijn. Nieuwe vormen van oorlogsvoering, zoals tegen
het internationale terrorisme kondigden zich aan. De
nieuwe situatie vereiste politieke en militaire beleidsveranderingen.
Aan zijn militaire middelen had het Westen veel te
danken. Geen wonder dat NAVO-strijdkrachten eraan
hechten die middelen op peil te houden. Te meer neigen
zij daartoe, omdat de Golfoorlog heeft getoond, dat die
middelen ook in de praktijk voldoen. De NAVO zag niet
op tegen taakverbreding zoals crisisbeheersing. Doch
onderkende dat nieuwe taken zonder politieke beleidslijnen marginalisering en taakverschraling tot gevolg
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het nauw
zouden hebben. En dit zou weerslag hebben op haar
hoofdtaak. Namelijk de verdediging van het NAVOterritorium. Op kleinere schaal stond Nederland voor een
soortgelijk probleem.
De taken van Defensie zoals omschreven in de Grondwet
kregen moeizaam gestalte. De verwarring in Nederland
bleef ook toen de NAVO-lidstaten in 1991 een nieuwe
defensieorganisatie vaststelden. Zelfs de Prioriteitennota
(1993) waarmee het derde kabinet-Lubbers op de ontwikkelingen inhaakte, veranderde niets aan de onduidelijkheid over de te volgen koers.
De Prioriteitennota behelsde een omvangrijke inkrimping
van het Nederlandse leger. Wat betreft de inrichting en organisatie moest de krijgsmacht geherstructureerd worden. De
taak van het getransformeerde leger werd tweeledig.
Ten eerste zou de krijgsmacht bijdragen aan de verdediging van het NAVO-grondgebied. En op de tweede plaats
moest Defensie voldoende troepen beschikbaar hebben
voor gelijktijdige deelname aan vier vredesoperaties op
bataljonsniveau.
Ook gedurende de regeerperiode van twee ‘paarse’
kabinetten bleef de algemene verwarring bestaan.
Hoewel het zogenoemde ‘vredesdividend’ opgeld deed,
bleek de wereld met het ingaan van de jaren negentig
er niet rustiger op geworden. De uitdrukking ‘vredesdividend’ lijkt bijzonder gepast voor bezuinigingen.
Want de inkt van de Prioriteitennota was nauwelijks
opgedroogd en de daaruit voortvloeiende maatregelen
amper verwerkt of het eerste Paarse kabinet kondigde
additionele bezuinigen aan.
Toch werd een nieuw Strategisch Concept van de NAVO,
waarin crisisbeheersing als nieuwe kerntaak van de
NAVO is opgenomen, gretig omarmd. Maar het beleid
kreeg geen gestalte. De krijgsmacht was geen urgentie.
De paarse kabinetten gaven voorzichtig gehoor aan de
aanbevelingen, zoals geconcludeerd in de
Prioriteitennota, doch de Koude Oorlog-structuur van
Defensie bleef ongemoeid. De topzware structuren met
complete hoofdkwartieren voor alle krijgsmachtonderdelen bleven bestaan. De krijgsmacht begon de anatomische kenmerken van zo’n Hollywood-achtig buitenaards
wezen te krijgen: een enorm hoofd op een kleine magere
romp en sprietige haast krachteloze ledematen.
De toenmalige minister van defensie Frank de Grave
produceerde in 1999 achtereenvolgens een
Hoofdlijnennotitie, een Strategisch Toekomstdiscussie en
de Defensienota 2000.
In de Hoofdlijnennotitie wordt aangegeven hoe de
krijgsmacht de komende tien jaar moet veranderen.
Belangrijk is een accentverschuiving van de verdedigingstaak naar het beschermen en bevorderen van de
internationale rechtsorde. Hoewel er ten opzichte van de
Prioriteitennota geen fundamentele veranderingen zijn
geweest aan de internationale veiligheidssituatie, wordt
nogmaals voor bezuinigingen gekozen. Verder staat de

Hoofdlijnennotitie, door teveel in detail te treden, een
discussie over de toekomstige taken van de Krijgsmacht
in de weg. En dat is ook het struikelblok in de
Strategische toekomst Discussie Defensie. Elke zichzelf
respecterende (belangen)-organisatie deed zijn zegje.
Maar oplossingen vloeiden er niet uit voort of werden
door de overheid ter zijde geschoven. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de Defensienota 2000 aan
dezelfde euvels lijdt als de voorafgaande notities. De
aangekondigde maatregelen worden in alle notities
zwak onderbouwd. Zo wordt nergens de ondergrens van
de bezuinigingsoperaties duidelijk aangegeven. Hoeveel
kan er bezuinigd worden zonder dat de operationele
capaciteiten van de krijgsmacht worden aangetast?
Het tweede Paarse Kabinet besloot om maximaal
85 JSF-vliegtuigen aan te schaffen. Houdt dit in dat
85 gevechtsvliegtuigen in de toekomst voldoende zijn
voor de taakuitvoering van de Koninklijke Luchtmacht?
Onvoldoende wordt duidelijk gemaakt op welke wijze
de krijgsmacht geschikt kan blijven voor zijn taakuitvoering. Moderne krijgsmachten veranderen voortdurend
omdat de taken steeds veranderen. Maar geen van de
beleidsnotities omschrijft duidelijk hoe op dergelijke
situaties geanticipeerd moet worden.
Bezuinigingen worden steevast verdedigd met het
afnemende belang van de verdedigingstaak. Een aanval
op ons grondgebied wordt onwaarschijnlijk geacht.
Voor een deel is dit waar. Betrekken we dit echter op het
gehele NAVO-gebied, dan boet het argument aan kracht
in. Want de voortdurende instabiliteit aan Europa’s
periferie is een bron van zorg.
In de gewijzigde internationale veiligheidssituatie en
de opkomst van het internationale terrorisme is de
scheiding tussen interne en externe veiligheid diffuus
geworden. Is het dan wijs om landsverdediging en
vredesoperaties als tegenovergestelde componenten te
beschouwen?
Het blijft schipperen tussen conclusies en aanbevelingen
aan de ene kant en het verwezenlijken ervan aan de
andere kant. Een dergelijke patstelling leidt tot kaalslag.

De nieuwe bezuinigingen
Bij zijn beargumentering van de laatste bezuinigingsoperatie leunt minister van defensie Kamp sterk op
analyses van de NAVO en de Europese Unie die respectievelijk bekend staan als Defence requirement review en
Headline Global. De studies concluderen, dat na de val
van de Muur de defensietaken dienen te veranderen.
Beide rapporten constateren tevens een overschot aan
territoriale verdedigingseenheden en een tekort aan
transportcapaciteit, technologie voor het verzamelen
van informatie en precisiewapens. Minister Kamp zegt
te willen kiezen voor de transformatie die de NAVO
wenselijk acht. Doch kijkend naar de lijst van te schrapoktober 2003 - DenkWijzer
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r i ae Sk tsundaiae m
pen krijgsmachtonderdelen en wapensystemen is het de
vraag of minister Kamp duidelijk en consequent kiest.
Waarom wordt de vliegbasis Twente waarschijnlijk wel
gesloten en Volkel bijvoorbeeld niet? Liggen aan die
beslissing economische motieven ten grondslag? Wordt
de vliegbasis Volkel ontzien omdat er kernwapens zijn
opgeslagen? Uit zijn brief aan de Kamer waarin minister
Kamp zijn plannen probeert toe te lichten wordt dat
niet duidelijk. Wanneer de minister het afstoten van
22 MLRS-systemen en 60 PRTL-voertuigen uit oogpunt
van het afnemende belang van landsverdediging
beargumenteert, dan is niet duidelijk waarom hij na verkoop van 15 houwitsers alsnog 39 stukken handhaaft.
Verwarrend wordt het wanneer Kamp naast stabilisatietaken ook aanvalstaken wil handhaven.
Als er een wapensysteem is die in offensieve acties een
belangrijke rol kan spelen dan is dat wel de MLRS. Ook
het verminderen van de Apachevloot met zes aanvalshelikopters is in dit kader niet goed te volgen. De twee
Golfoorlogen hebben aangetoond hoe belangrijk aanvalshelikopters zijn ter ondersteuning van grondeenheden.
Uit de vaststelling dat de gevechtskracht op sterkte moet
blijven is het logisch dat wordt gekozen voor handhaving
en modernisering van de F-16 vloot. Ook de investering
in het JSF-project past in deze ambitie. Maar dan is het
vreemd dat het kabinet afziet van een derde mariniersbataljon. Een derde mariniersbataljon zou extra
gevechtscapaciteit in mankracht opleveren. Bovendien
zou een extra bataljon het rouleren van eenheden voor
vredesmissies aanzienlijk verbeteren. Waarom voor een
mariniersbataljon werd gekozen, is niet duidelijk. Tot nu
toe heeft het Korps bij uitzendingen reguliere infanterietaken uitgevoerd. Dan ligt extra gevechtscapaciteit in de
vorm van een nieuw infanteriebataljon voor de
Koninklijke Landmacht meer voor de hand. De discrepantie tussen een beschikbaar militair apparaat en onduidelijke of niet volvoerde doelstellingen vormt een structureel probleem voor Defensie.
Tot op de dag van vandaag bestaat er geen richtinggevend document. Het gevolg is dat bezuinigingen niet op
basis van een visie worden verwerkt doch verworden zijn
tot een handjeklap tussen coalitiegenoten. Minister
Kamp is gebonden aan een krap budget en moet er
maar wat van zien te maken. Dat is geen beleidsvoering
maar boekhouden. En de nieuwe bezuinigingen zullen
dan ook disproportionele gevolgen hebben.

De gevolgen van de bezuinigingen
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Het eerste gevolg van bezuinigingen is, dat de krijgsmacht drastisch wordt verkleind, terwijl de werkdruk als
gevolg van de uitzendingen te hoog blijft. Bezuinigingen
op personeel en het niet paraat stellen van een nieuw
bataljon is ook om een andere reden niet verstandig. In
Zuid-Amerika zal in 2010 het aantal mensen dat in stedelijke gebieden woont toegenomen zijn met negentig
procent. In Afrika en Azië zal dat met meer dan vijftig
procent het geval zijn. De toekomst van vredesoperaties
ligt waarschijnlijk in de congestie van huizen, straten,
DenkWijzer - oktober 2003

riolen en industriële complexen die de steden van de
toekomst zullen vormen. Urbane omgevingen vereisen
een strategie die in militaire kringen bekent staat als
Urban War Fighting. Luchtoverwicht en slimme bommen
doen er in verstedelijkte gebieden niet zoveel toe. Het
zijn goed uitgeruste en goed opgeleide militairen die ter
plaatse een cruciale rol spelen.
Ten tweede is Defensie door voortdurende bezuinigingen dusdanig uitgekleed dat nieuwe bezuinigingen
ernstige gevolgen zullen hebben voor de gevechtskracht. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat bij crisisbeheersing
volstaan kan worden met lichtbewapende eenheden.
De Balkancrisis heeft laten zien, dat er momenten
aanbreken waarin robuust ingrijpen noodzakelijk is. De

Het gevolg is dat bezuinigingen niet op basis van een
visie worden verwerkt doch verworden zijn tot handjeklap tussen coalitiegenoten.

grimmige werkelijkheid van het werken onder VN-vlag
moet sinds Sebrenica ook Nederland duidelijk zijn.
De Pruisische militair en filosoof Von Clausewitz vergeleek in dit verband oorlogsvoering met een kameleon.
Het dier neemt weliswaar de kleur van zijn omgeving
aan, maar blijft een kameleon. Het lijkt alsof oorlogvoering verandert. We hanteren eufemismen zoals ‘peaceenforcing’, vredestroepen, stabilisatiemacht en crisisbeheersing. Maar uiteindelijk hebben we het over hetzelfde
thema.
Het derde gevolg van bezuinigingen is, dat de waarde van
de krijgsmacht als instrument voor de politiek zal verminderen. Ook bij vredesoperaties blijft Defensie een instrument voor de politiek. Wellicht niet zo extreem zoals de al
eerder genoemde Von Clausewitz bedoelde, maar ook een
vredesoperatie is in feite niets anders
dan een ‘voortzetting van politiek, zij het met andere
middelen’.
Ten vierde zal het voor Nederland steeds moeilijker
worden om in internationale coalities op te treden. Het
technologische verschil met de Europese bondgenoten en
met de Verenigde Staten wordt zo groot dat samenwerking
onmogelijk wordt. Daarom zijn de VS gebeten op meer
investeringen. Washington vindt dat de waarde van de
NAVO gelegen is in de bereidheid van Europese bondgenoten om hun defensie-inspanningen te inten-siveren. In
Franse en Italiaanse militaire kringen gaan stemmen op
om bij toekomstige operaties alleen samen te werken met
bondgenoten die daadwerkelijk een versterking of aanvulling vormen.
Ten slotte levert afgedankt militair materieel - binnen
de kaders welke de overheid stelt aan verkoop van
strategische goederen - nauwelijks iets op. Het opbouwen
van afgedankte eenheden kost, wanneer de situatie daar
over een paar jaar wellicht om vraagt, meer dan het opheffen daarvan heeft opgebracht. Bovendien is in
crisistijden het noodzakelijke materieel moeilijk en tegen
een hogere prijs verkrijgbaar.
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De ChristenUnie en de Krijgsmacht
Defensie staat niet op de politieke kaart. Voor de meeste
partijen is de krijgsmacht een sluitstukpost op de begroting. Zo niet voor de ChristenUnie.
De ChristenUnie wil niet bezuinigen op het defensiebudget doch pleit voor een verhoging van het budget
met driehonderd miljoen euro. En de bijdragen van de
ChristenUnie in de Tweede Kamer getuigen van zorg
over en kritiek op het gevoerde beleid.
De ChristenUnie beseft dat voortdurende bezuinigingen
een luxe is welke Nederland zich niet kan veroorloven.
Toch zou het goed zijn wanneer Defensie een hogere
plaats op het prioriteitenlijstje van de ChristenUnie
krijgt. Een open samenleving als de onze is per definitie
kwetsbaar voor gezagsondermijnende activiteiten.
Nadrukkelijker dan nu het geval is, zou de ChristenUnie
er goed aan doen te wijzen op de kwetsbaarheid van
onze samenleving en de rol welke de krijgsmacht in
veiligheidsvraagstukken dient te spelen. Wellicht is in dit
kader een alternatieve defensienota van de Christenunie
het overwegen waard.
Een belangrijk gegeven is dat Defensie niet beschikt over
een eigen achterban. Andere beleidsterreinen zoals
Onderwijs of Landbouw hebben in de politiek en in
belangenorganisaties wel een achterban. Bezuinigingen
hebben onmiskenbaar effect op het defensiepersoneel.
Dat hoeft niet per definitie negatief uit te pakken.
Wanneer namelijk verbetering en vooruitgang het
gevolg zijn van bezuinigingen kan het stimulerend voor
het personeel werken. Een effect wat organisatiedeskundigen ‘Inner Migration’ noemen. Doch wanneer
bezuinigingen veranderen in kaalslag, zal het tegenovergestelde bereikt worden. Op dit gebied kan de
ChristenUnie vruchtbaar werk verrichten. Mannen en
vrouwen die zich waar dan ook ter wereld ten dienste
van ons land stellen, verdienen een partij die onverkort
hun belangen behartigd.

de krijgsmacht. Hier zijn rekenmeesters aan het werk
met als primaire doel het sluitend maken van ’s lands
begroting. Kaalslag met verontrustende gevolgen voor
de operationele kwaliteiten van de krijgsmacht is het
resultaat. Het kabinet-Balkenende is in navolging van
twee paarse kabinetten erin geslaagd Defensie naar de
onderste regionen te dirigeren. Voorwaar een zorgwekkend wapenfeit. Want Nederland kan niet voortdurend
en beleidsloos de defensie-uitgaven verlagen en tegelijkertijd internationaal een volwaardige rol spelen.
Ten slotte kan de ChristenUnie zich opwerpen als belangenbehartiger van de krijgsmacht en haar personeel.
In dit verband is een alternatieve defensienota van de
Christenunie aan te bevelen.
Een democratische rechtstaat is zo waardevol dat we
er niet zuinig genoeg op kunnen zijn. We beseffen te
weinig dat verworvenheden zoals excellente zorg, goed
onderwijs en comfortabel openbaar vervoer futiel
worden, zodra de veiligheid van Nederland als democratische rechtstaat niet langer meer gewaarborgd is.
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I Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland en overzicht 1 januari tot 5 mei 2003; het verslag concludeert dat het aantal meldingen van antisemitische incidenten in 2002 is toegenomen. Het geregistreerde aantal steeg met 140% naar 337 meldingen. Net zoals vorig jaar is een belangrijk
deel van de incidenten veroorzaakt door jongeren van Noord Afrikaanse afkomst. Dit gebeurt op steeds jongere leeftijd.
I I Multiple launch rocket system; platform waarmee meerdere raketten op gronddoelen afgevuurd kunnen worden.
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Wet Werk en Bijstand: actie van
gemeenteraad noodzakelijk
Door Marcel Benard, waarnemend adviseur raads- en statenleden

De nieuwe wet die de Bijstandswet vervangt, de Wet Werk en Bijstand (WWB), heeft
al veel stof doen opwaaien. Zowel voor, tijdens als na de bespreking van de wet in
de Tweede Kamer werd er vanuit de maatschappij veel actie ondernomen om de
wet tegen te gaan. Uiteindelijk is de WWB gesteund door de fracties van CDA, VVD,
D66 en SGP. De Eerste Kamer is van plan om begin oktober een beslissing over de
WWB te nemen. Zij zal merken dat de ChristenUnie-fracties van verschillende
gemeenten protest aantekenen.
Op initiatief van de ChristenUnie
Veenendaal is een protestactie tegen
de nieuwe wet van start gegaan. De
fractie stuurde een oproep aan alle
gemeenteraadsfracties van de
ChristenUnie om bij de Eerste Kamer te
protesteren. In dit artikel zullen we
ingaan op de kritiek die geleverd is op
de WWB en een verkenning uitvoeren
naar de mogelijkheden die raadsleden
en bestuurders hebben om het
gemeentelijke beleid om te buigen in
een wenselijke richting. Werk aan de
winkel!

Bezwaren
Naast positieve kanten aan de wet
(zoals het opheffen van de verschillende potjes voor reïntegratie van werkzoekenden) is er een aantal kritiekpunten. Die zijn met name gericht op de
sollicitatieplicht voor alleenstaande
ouders, de afschaffing van de categoriale bijstand en de korting op reïntegratiebudgetten.
Alleenstaande ouders kunnen geen
recht aan de WWB ontlenen om niet te
hoeven solliciteren. Na een potje coalitie-kwartetten is in de WWB de mogelijkheid opgenomen, dat gemeenten
een vrijstelling kunnen verlenen voor
deze sollicitatieplicht, maar het is geen
afdwingbaar recht. Dit werkt rechtsongelijkheid in de hand. In de ene
gemeente geldt een andere regeling
dan in de andere. Voor gemeenteraadsleden ligt er nu een uitdaging om
door een plaatselijke verordening een
vrijstelling van de sollicitatieplicht vast

24
DenkWijzer - oktober 2003

te leggen.
Een van de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van de
Bijstandswet van 1996 is de vergaande decentralisatie. Het komt erop aan
dat gemeenten zich goed voorbereiden op de nieuwe verantwoordelijkheden.

Nieuwe verordeningen
De raad moet volgens de WWB regels
stellen ten aanzien van de uitvoering
door het college van B & W. De terreinen waarop dit moet gebeuren zijn:
reïntegratie, sancties, toeslag of verlaging van het normbedrag, bestrijding van misbruik en cliëntenparticipatie. Daarnaast moet de gemeenteraad de uitvoering door het college
op doeltreffendheid en doelmatigheid controleren. Het is dan ook verstandig om in elke verordening vast
te leggen dat het college bijvoorbeeld
voor 1 april verantwoording af moet
leggen voor de uitvoering in het jaar
ervoor. Ook verdient het aanbeveling
om te bepalen dat het college voor 1
oktober het beleid uiteen zet voor het
volgende jaar. Het college is verplicht
om aan de minister te rapporteren
over de uitvoering van de WWB. Deze
rapportage moet ook het oordeel van
de raad bevatten.
Voor wat betreft de reïntegratie is
het van belang een aantal rechten op
te nemen om een tegenwicht te bieden aan de vele plichten die al in de
wet zijn opgenomen. Te denken valt
aan het recht op een goede diagnose,

op goede begeleiding, op goede
informatie, op keuze van het reïntegratiebedrijf, op een duurzame baan
en op bezwaar en beroep. Tenslotte
moet ook het recht op persoonlijke
integriteit gewaarborgd worden. In
de WWB is de mogelijkheid gecreëerd
dat het college iemand kan verplichten een medische handeling te
ondergaan. Dit mag nooit ten koste
gaan van de persoonlijke integriteit.
Een ander belangrijk aandachtspunt
is de ontheffing van de sollicitatieplicht die het college kan verlenen. In
het bijzonder kunnen intensieve
zorgtaken een reden zijn om de sollicitatieplicht op te heffen. Vanuit het
standpunt van de ChristenUnie zou
in ieder geval in deze verordening
opgenomen moeten worden in welke
gevallen alleenstaande ouders met
kinderen jonger dan 12 jaar ontheffing van de sollicitatieplicht kunnen
krijgen.
Bij de verordening over sancties is
ook een aantal uitgangspunten
belangrijk. Zo moet er een duidelijke
definitie zijn van wat er verstaan
wordt onder ‘onvoldoende besef van
verantwoordelijkheid’, zoals de wet
daarover spreekt. Daarnaast is het
van belang dat er zorgvuldig gehandeld wordt in het opleggen van sancties, waarbij in gedachten gehouden
moet worden dat de bijstandsuitkering al erg laag is en vaak een van de
weinige bestaansmogelijkheden.
Wanneer het gaat om de bestrijding
van misbruik, kan in de preventie
daarvan gestreefd worden naar een
zo helder mogelijke communicatie
over wat precies verwacht wordt van
de cliënt.
Tenslotte moet de gemeente nog een
verordening opstellen over cliëntenparticipatie. Hierbij is van belang dat
er goede en duidelijke regels zijn over
de rechten en plichten van de cliëntenvertegenwoordiging.

WoordWijzer

Dient de HEERE met blijdschap
Door ds. Niek Tramper

Juicht de HERE, gij ganse aarde,
dient de HERE met vreugde,
komt voor Zijn aangezicht met gejubel.
Psalm 100:1-2 (NBG)

Begin juli hield de IFES (International Fellowship of
Evangelical Students) haar World Assembly in De
Bron te Dalfsen. Op zondagmorgen was ik gevraagd
leiding te geven aan de eredienst en de avondmaalsviering, die plaatsvond onder auspiciën van
de Nederlands Hervormde Kerk te Dalfsen.
Indrukwekkend om met 650 mensen uit meer dan
140 landen van de wereld het avondmaal te vieren.
Het was alsof de wereld even was vergeten, en we
God met blijdschap mochten dienen, zoals de schare
uit alle natie, geslacht, volk en taal die voor de
troon en voor het Lam van God staat
(Openbaringen 7:9). Ik moest denken aan Psalm
100. ‘Dient de HEERE met blijdschap’
(Statenvertaling). Want hoe zit het als zo’n conferentie voorbij is en je weer ‘midden in het leven’
staat?
Eigenlijk staat deze tekst erg haaks op onze levenservaring. Dienen zit ons namelijk bepaald niet in het bloed.
We zijn veel meer bezig met onze invloed te vergroten
en standpunten te verdedigen. De HEERE is ook geen
werkelijkheid in het leven van talloze mensen. En waar
tref je nu werkelijke blijdschap aan? De wereld lijkt eerder vervuld met cynisme, frustratie, angst.
De tekst is een oproep tot omkeer. Er is slechts één weg
tot vreugde: het dienen van de HEERE.

Dient God met blijdschap in de eredienst
Psalm 100 is waarschijnlijk een psalm bij het lofoffer, een
offer dat door een familie in de tempel werd gebracht
om God in het bijzonder te eren. Vaak werd bij dit offer
een gelofte gedaan.´Dienen´ slaat dus allereerst op het
brengen van de lof aan God (zie 2b, 4). Omdat de HEERE
God is (vers 3) en omdat de HEERE goed is (vs 5). De
HEERE wil hier tronen op de lofzangen van Zijn volk en in
het bijzonder tot ons spreken. Je kunt niet geloven zonder te loven, niet bij God horen zonder eredienst.

Dient God met blijdschap in het dagelijkse
leven
De dienst van God in de tempel (in de kerk) is nauw verbonden met de dienst in de wereld. Het Hebreeuwse
woord abad betekent zowel God dienen als mensen dienen; zowel bezig zijn in de liturgie als in de arbeid. De
eredienst is de krachtbron voor het dagelijkse leven. De
liturgie gaat mee, het leven in (Rom. 12: 1,2). In de kerk én
op het werk moet de HEERE het middelpunt zijn, de God
van het verbond.
Hoe kan vreugde de drijfkracht worden in ons dagelijkse
werk? In de trits dienen-de Heere-bijdschap is de goede
volgorde belangrijk. Vrolijkheid wordt drie keer in de eerste twee verzen genoemd. Het is de kern van het nieuwe
leven, maar die begint met de dienst, de eredienst, de
toewijding aan God, dat is ook de verborgen omgang
met Hem. Dat is vreugde die proeft naar de hemel. Het
tegenovergestelde van vreugde is niet verdriet. Nee, het
is de afwezigheid van dienst, van dank, van hartelijke
overgave aan Hem. Leegte die zich vult met nieuwe
bewoners: angst, kramp, zorg, of eindeloze verveling. Dat
is de voorsmaak van de hel.
Al is de vreugde in het Oude Testament groot, nog groter
is de nieuwtestamentische vreugde. De nieuwtestamentische gelovige mag veel méér weten dan de psalmdichter van het Oude Testament, namelijk van Christus’ kruis
en opstanding. We kunnen deze psalm ook niet lezen
zonder Christus. Vreugde is JOY (Jesus first, others next,
yourself last). Je vindt die vreugde voortdurend in de
brieven van Paulus terug, bijvoorbeeld in 1 Kor 15: 57-58.
Hoeveel werk lijkt er niet tevergeefs! Maar het ís niet
tevergeefs! Want door de Christus is de overwinning
behaald over de dood en de hel.

Totdat de vreugde van Zijn dienst volkomen
zal zijn!
Ps. 100 is nauw verbonden met Ps. 96 en 98. Daar is het
refrein: ´Totdat Hij komt´. Door de opstanding van
Christus is er toekomst voor de schepping. Er is een
levende hoop weggelegd voor al Gods kinderen, een
onverderfelijke erfenis (1 Petr. 1: 3, 4). De heerlijke vreugde
om God te dienen, ongehinderd, met alle uitbundigheid
en overvloed, helemaal vervuld van Hem en van Zijn
heerlijkheid. Soms mag je daar alvast iets van proeven,
zoals op zo’n internationale conferentie van de IFES.
Ds. ir. N. M. Tramper is predikant van de Nederlands
Hervormde Kerk in Vlaardingen en al jarenlang betrokken
bij het werk van de IFES
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Actieve deelname van
Een theologische onderbouwing
Door Maaike Harmsen

Voor de onderbouwing van het vrouwenstandpunt van de
ChristenUnie moeten we - zoals gebruikelijk bij de
ChristenUnie - terug gaan naar de Bijbel, het Woord van
God, waarin we lezen over Gods bedoelingen met de mens.
Kort samengevat kunnen we stellen: de opdracht van God
aan man en vrouw om de aarde de beheren, stelt man en
vrouw samen verantwoordelijk voor een goed christelijk
bestuur. Deze stelling is niet nieuw. Het is meer een samenvatting van eerdere discussies in de Nederlandse christelijke
literatuur over dit onderwerp.

Aanleiding
De aanleiding van dit artikel is het
eerste vrouwencongres van de
ChristenUnie, gehouden op 27 september 2003. Op dit congres werden
een aantal belangrijke vragen gesteld
zoals:
• Hoe komt het, dat de ChristenUnie
een (zeer) lage participatie van
actieve vrouwen kent in besturen en
vertegenwoordigende organen op
alle niveaus?
• Hoe kunnen we meer christenvrouwen betrekken bij de politiek?
• Hoe kunnen we meer vrouwelijke
leden van de ChristenUnie actief
betrokken maken en houden?
In dit artikel gaan we niet in op deze
vragen, maar zoeken we naar een
ondergrond waarom de ChristenUnie
deze vragen mag en moet stellen. De
ChristenUnie kent - terecht! - geen
onderscheid tussen haar vrouwelijke
en mannelijke leden. Het waarom is
door velen in persoonlijke gesprekken verwoord en verdedigd en in
allerlei informele discussies besproken, maar sinds de fusie van RPF en
GPV tot ChristenUnie is er nog geen
publicatie verschenen ter onderbouwing van dit standpunt. Toch komt
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de vraag naar de onderbouwing van
het vrouwenstandpunt regelmatig
naar voren. Hopelijk kan dit artikel
een eerste aanzet zijn.
Gods opdracht aan man en vrouw bij
de schepping van de wereld
In het bijbelboek Genesis komen we
de eerste bouwsteen tegen voor ons
politieke en maatschappelijke handelen. God geeft een grote opdracht
aan man en vrouw, wanneer zij beide
geschapen zijn voor Hem staan:
Genesis 1:28: “En God zegende hen en
zeide tot hen: Weest vruchtbaar en
wordt talrijk; vervult de aarde en
onderwerpt haar, heerst over de vissen
der zee en over het gevogelte des
hemels en over al het gedierte , dat
op de aarde kruipt.”
Voordat mannine geschapen was,
kreeg Adam al een opdracht; om de
hof te beheren en de dieren een
naam te geven. We zien dat er pas
sprake van de volledige opdracht als
Adam en zijn vrouw geschapen zijn.
Man en vrouw krijgen samen de
opdracht om de aarde te bebouwen
en te beheren.
Zo krijgen ook wij anno 2003 nog

steeds de opdracht om de aarde te cultiveren en te beheren. Wij als mensen,
mannen en vrouwen zijn geschapen
om als koning en koningin aan het
werk te gaan op heel de aarde. In een
twintig jaar oud artikel uit de kringen
van het vroegere GPV, spreekt mr. L.G.A.
Bremmer als volgt over deze cultuuropdracht:
“God had het al voorzien: het is niet
goed dat de mens alleen zij. God had
Adam, zolang hij alleen was, een beperkte opdracht gegeven; de hof te bouwen
en bewaren. Dat was nog maar een
aanloop voor het allesomvattende
ambt, dat hij met de vrouw zou gaan
delen. Voor het volbrengen van de volle
scheppingsopdracht was hij [i.e.Adam]
te weinig toegerust. Hij vond voor zich
geen hulp, die als tegenover hem was.
(…) “Die als tegenover hem zij”: dus op
één niveau stelt God man en vrouw. Wat
niet goed was, toen Adam alleen was,
wordt nu zeer goed. Samen krijgen zij de
heerschappij opgedragen. Er is een zekere rangorde, maar die rangorde sluit de
volkomen gelijkwaardigheid van man
en vrouw niet uit, maar in. God stelt de
vrouw niet ónder de man, ook niet áchter de man, maar náást hem, als tegenover hem.” 1

ExtraStudie

vrouwen in de ChristenUnie
Een vreselijke vloek
De opdracht van man en vrouw om
de aarde te beheren, staat nu wel
onder de vloek die over hen is uitgesproken na de zondeval (Gen 3); zo zal
het werk op het land niet meer vanzelf gaan, het kinderen ter wereld
brengen zal veel moeilijker worden,
en de vrouw zal overheerst worden
door de man (Gen 3: 16). Van al deze
vloeken ondervinden wij als mensheid nu nog de gevolgen; we zien de
vloek terug als de zomer droogte en
misoogst geeft, we zien het terug in
de spanning en inspanning die het
geeft om kinderen ter wereld te brengen. Ook zien we het terug in de
eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting van vrouwen in de wereld.
Toch weten we dat we de aarde
mogen bewerken en beheren, om de
aarde te vervullen. God geeft ons de
mogelijkheden om schoffels en
onkruidverdelger uit te vinden. Ook
geeft God ons de verantwoordelijkheid om te zoeken naar goede pijnbestrijding bij bevallingen, en dus
ook om de overheersing (onderdrukking) van vrouwen door mannen te
bestrijden. Ook, misschien wel juist
christen(politici) mogen zich druk
maken over dit onderwerp!
De grote opdracht; niet alleen een
cultuur- of natuuropdracht
De opdracht van God aan man en
vrouw spreekt over het beheren van
de schepping en de schepselen.
Strikt genomen zouden we hierbij
moeten denken aan het beheren en
cultiveren van natuur, als we de bijbeltekst letterlijk nemen. Maar wij
zijn niet allemaal bosbeheerders of
tuinmannen geworden. Wel mogen
we ons werk, of het nu betaald of
onbetaald is, zien in het licht van
deze opdracht; in het verder beheren
van de aarde. Soms is het vrij direct
te zien wat het maatschappelijk nut
van onze arbeid is, bij andere werkzaamheden kunnen wij zien dat het
een afgeleide is van een groter

geheel wat meebouwt aan de
opdracht die God gegeven heeft.2
Ook in het Nieuwe Testament: onze
opdracht als christen tot actieve deelname aan de politiek
En nu wij als christenen Christus als
Koning belijden van heel de aarde,
mogen wij ook alle structuren, overheden, en mechanismen die op de
aarde aanwezig zijn, onder Zijn
Koningschap zien; zo kunnen wij ook
als christen ons werk ten dienste stellen van Hem, en aan Hem opdragen.
De vernieuwing door de Geest van
Christus haalt ons niet uit de wereld,
maar brengt ons tot nieuwe inzichten over de wereld en nieuwe daden
in de wereld. Zo lezen we in
Romeinen 12 vers 2: “En wordt niet
gelijkvormig aan deze wereld, maar
wordt hervormd door de vernieuwing
van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede,
het welgevallige, en volkomene.”

En de ‘zwijgteksten’?
Zo zien we ook in het nieuwe
Testament dat de opdracht blijft
staan voor man en vrouw om de
aarde te beheren en hun werk in
dienst te stellen van God. Toch blijven
er vaak vragen staan over enkele bijbelteksten, die vrouwen zouden sluiten van bepaalde taken en hen een
andere rol toe bedelen dan de mannen. (Denk aan ‘zwijgteksten’ als 1
Kor. 14, 1 Tim. 2)
Maar als we deze teksten, die ons zo
bekend in de oren klinken nauwkeurig lezen, dan zien we dat zij telkens
staan in een geheel van liturgische
aanwijzingen en voorschriften van de
Apostelen. Binnen de erediensten
kregen deze en vele andere voorschriften een plek in de gemeente
van Christus. Deze voorschriften voor
de erediensten bevatten geen aanknopingspunten om de conclusie te
trekken dat zij ook buiten de eredienst gelden, en richtlijnen waren
voor de inrichting van de samenle-

ving, of een onderscheiden taakgebied van man en vrouw in de cultuuropdracht.
De ChristenUnie is een partij die er
duidelijk voor gekozen heeft om
onderscheid te maken tussen de
taken en rol van de kerk in de samenleving en de taken van de overheid in
de samenleving. Dit zien we bijvoorbeeld duidelijk terug in haar visie op
godsdienstvrijheid, die niet alleen
geldt voor de verschillende denominaties van kerken, maar ook principieel gegeven mag worden aan andere
religies. Hiermee heeft de
ChristenUnie duidelijk een andere
visie op de overheid dan bijvoorbeeld
de SGP. Maar we zien dit onderscheid
ook weer terug in het verschil in
vrouwenstandpunt van de
ChristenUnie en de SGP. Wie kerk en
staat niet gescheiden wil zien, wil
ook de voorschriften in de kerkelijke
liturgie terug zien in de samenleving.
Wie staat en kerk gescheiden houdt,
kan niet anders dan de actieve deelname van vrouwen van harte ondersteunen.
Drs. M.E. Harmsen studeerde theologie
in Kampen (afstudeerrichting: ethiek;
onderwerp: De politieke taak van een
plaatselijke christelijke gemeente.) en
filosofie in Utrecht (richting ethiek).
Zij was werkzaam als communicatieadviseur en ondernemingsraad-liaison bij Shell in Amsterdam. Ook was
zij voorzitter van ChristenUnie
Utrecht (2000-2002).

1 L.G.A. Bremmer-Lindeboom, Man en vrouw
in perspectief van bijbel en cultuur,
(Mr L.G.A. Bremmer- Lindeboom e.a Vrouw
en man- een plaatsbepaling. GSEV reeks,
nr 6, De vuurbaak, Groningen, 1983), p.29
2 J. Douma, Politieke verantwoordelijkheid,
(Ethische bezinning; nr 13 Van den Berg,
Kampen, 2e druk 1987), p. 135. Zie ook:
Douma, J., Vrede in de maatschappij:
een handreiking voor maatschappelijke
vraagstukken (Ethische bezinning; nr 12
Van den Berg, Kampen, 1985).
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“Vrij vissen in het Vondelpark”
Over de rol van de kleine politieke partij
Door Dick Stellingwerf, oud-Kamerlid voor de ChristenUnie

Politiek historicus Koen Vossen schreef dit jaar een bijzonder helder en
overzichtelijk boek over kleine politieke partijen in Nederland in de
periode van 1918 tot 1940. Dit boek, dat de titel “Vrij vissen in het
Vondelpark” meekreeg, is een bewerking is van zijn proefschrift waarop
hij begin dit jaar promoveerde. Dat die beperking in de tijd geen overbodige luxe was blijkt wel uit het feit, dat gedurende die periode van
onderzoek 125 nieuwe partijen en bewegingen de maatschappelijke
arena betraden. Negentien daarvan bezetten gedurende kortere of langere tijd ook daadwerkelijk één of meerdere Tweede Kamerzetels.

Koen Vossen
Vrij vissen in het Vondelpark.
Kleine politieke partijen in
Nederland 1918-1940.
Uitgeverij Wereldbibliotheek,
Amsterdam 2003, 320 p.,f 31,90.
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Het jaartal 1918 werd door Vossen
gekozen omdat vanaf dat moment de
gevolgen van de in 1917 doorgevoerde
wijzigingen in het kiesstelsel in de
verkiezingsuitslagen tot uiting konden komen. In 1917 werd, als onderdeel van de zogeheten “Pacificatie”,
het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Tevens werd vanaf die tijd de
Tweede Kamer op basis van evenredige vertegenwoordiging in plaats van
via districten samengesteld. Deze
belangrijke wijzigingen hadden grote
invloed op de samenstelling van de
Kamer, met name omdat de mogelijkheden voor kleine partijen enorm
werden vergroot. Het begin van de
Tweede wereldoorlog vormde de
afsluiting van de onderzoeksperiode.
De afronding van het onderzoek vond
plaats in de periode dat de LPF in één
keer met 26 zetels de Tweede Kamer
binnenstormde. Daarmee belandde,
zoals Vossen stelt, één van de ongeschreven stelregels van de twintigsteeeuwse politiek op de mestvaalt van
de geschiedenis, namelijk dat een
nieuwe partij in Nederland per definitie een kleine partij is. De stabiliteit
van het Nederlandse politieke bestel
kan, aldus Vossen, dus niet als een

vanzelfsprekendheid worden
beschouwd. De gebeurtenissen van
het afgelopen jaar, bevestigden
Vossen ook in de opvatting dat het
goed is open oog te houden voor de
kansen van startende partijen in het
verleden.
Vossen wilde met zijn onderzoek de
leemte opvullen die bestond omdat
zowel politicologen als historici hun
aandacht vooral richten op de grote
politieke partijen. Tot nog toe
bestond de aandacht voor kleine partijen vooral vanuit het perspectief
van de invloed die deze hadden op de
grotere partijen dan wel op het politieke systeem als geheel. Vossen vindt
dat geen recht doen aan het feit, dat
gedurende de onderzoeksperiode de
kleine politieke partijen steeds tussen de tien en zestien procent van de
stemmen binnen haalden. Aandacht
voor de kleine partijen voorkomt volgens hem ook dat de ontwikkeling van
het Nederlandse partijenstelsel te veel
vanuit finalistisch oogpunt wordt
bekeken. Kleine partijen, die het klein
zijn overigens nooit als een vanzelfsprekendheid, laat staan als een doel
hebben gezien, waren vaak het resultaat of de oorzaak van de steeds weer
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oplaaiende strijd binnen en tussen de
grote gevestigde partijen.
Dat het interbellum rijk was aan kleine partijen, hing samen met het
gegeven dat de ontwikkeling van het
partijstelsel vanwege de grote wijzigingen die in 1917 waren doorgevoerd
nog niet was uitgekristalliseerd.
Daarnaast betrof het hier een periode van grote sociaal-economische
onzekerheid en, samenhangend
daarmee, van onbehagen met betrekking tot de democratie. Ondanks
alles bleek deze periode, partijpolitiek gezien, toch een periode van
grote continuïteit te zijn. De geijkte
verklaringen hiervoor, als zou de verzuiling de massa immuun hebben
gemaakt voor politiek radicalisme,
dan wel monddood hebben gemaakt
vanwege het ontbreken van een
modern dynamisch cultuurpatroon,
schieten volgens Vossen tekort. Het
vraagstuk van stabiliteit en crisis
dient volgens hem vanuit het minder
statische perspectief van de strijd
tussen de gevestigde en de kleine
partijen te worden bezien. Dat geeft
een nauwkeuriger beeld van de aard
van de toenmalige onvrede. Vossen
bedient zich in zijn proefschrift
nadrukkelijk van het begrip “politieke
cultuur”. Hij bedoelt daarmee, dat de
inhoud van de politiek onlosmakelijk
verbonden is met de vorm waarin
deze bedreven wordt. Ook hierin kan
een verklaring worden gevonden van
het ontstaan en optreden van kleine
partijen evenals een antwoord op de
vraag waarom de kleine partijen in
de strijd met de grote partijen altijd
aan het kortste eind trokken.
Vossen onderscheidt bij de kleine
partijen “dwergpartijen” met een
zeer specifiek en soms ook bizar doel.
Het ging hierbij om ongeveer de helft
van de 125 lijsten. In zijn onderzoek
richt hij de aandacht op de andere
helft: de kleine partijen die in zekere
mate ernstig genomen moeten worden. Om aan de grote verschillen van
de verschillende partijen recht te
doen was een indeling op kwalitatieve kenmerken nodig. Hij onderscheidt daarbij vier opvattingen
welke corresponderen met verschil-

lende partijpolitieke tradities. In de
eerste plaats is daar de opvatting
waarbij politiek een zaak is van onafhankelijke individuen, die op basis
van kennis en analytisch vermogen
het algemeen belang wensen te
bevorderen (de liberale politiek). In
de tweede plaats is er de opvatting
dat de politiek gebaseerd moet zijn
op buiten het politieke domein gelegen “hogere” beginselen (de beginselpolitiek). In de derde plaats onderscheidt Vossen de opvatting dat de
politiek vooral bezien moet worden
als het behartigen van specifieke
belangen van bepaalde sociale of
regionale groepen (de belangenpolitiek). Tenslotte is er de opvatting dat
de maatschappij in z’n geheel onderworpen moet worden aan een allesbeheersend beginsel. In deze visie
dient de scheiding tussen staat en
maatschappij via een revolutionaire
aanpak te worden opgeheven (de
revolutionaire politiek). Deze vier
politieke tradities worden in afzonderlijke hoofdstukken belicht.
Vossen komt in zijn slotbeschouwing
tot de conclusie dat de kleine politieke partijen in het interbellum
“…machteloos langs de kant stonden”. Het belang van de kleine partijen van toen ziet hij vooral in het
inzicht dat zij gaven in angsten, verlangens en onlustgevoelens van die
periode. Hoewel deze inzichten zeker
nuttig zijn, denk ik toch dat Vossen
hiermee “de kleine politieke partij”
niet in alle opzichten recht doet. Bij
veel van de door hem behandelde
politieke partijen ging het toch ook
om diepste overtuigingen waarvoor
men op de bres meende te moeten
gaan staan.
Het is ook de vraag of Vossen “de kleine partij” recht doet wanneer hij
stelt, dat zij zich in hun optreden niet
geremd hoefden te voelen door strategische overwegingen. En dat zij volgens hem: tegenstellingen konden
aanscherpen, geen rekening hoefden
te houden met de bestuurbaarheid
van het land, heikele thema’s konden
politiseren en ongestraft kritiek konden uiten op de politieke ruilhandel.
Het is zeker waar dat kleine partijen
zich op deze punten scherp profileer-

den. Dat wil echter zeker niet zeggen
dat ze dat straffeloos konden doen of
dat ze daarbij geen strategische overwegingen maakten. Natuurlijk hanteerden de meesten een strategie en
natuurlijk werden ze afgestraft voor
fouten. De kleine partijen hebben
met hun kritiek en aanpak hoe dan
ook de grote partijen beïnvloed. Deze
partijen wisten immers ook niet tot
welke omvang een kleine politieke
groepering uit zou groeien. Mijns
inziens dicht Vossen de kleine politieke partij een te grote machteloosheid
toe, omdat hij het ontstaan daarvan
te zéér zoekt in gevoelens van “onvrede en onzekerheid”, “frustratie en
teleurstelling”, “vervreemding” en
“onbehagen”. Vossen stelt zelf dat het
onbehagen in grotere kring leefde
dan de omvang van de kleine partijen doet vermoeden. Juist dat maakte
het voor de grote partijen noodzakelijk het optreden en de ontwikkelingsgang van deze partijen goed te
blijven volgen.
Vossen ziet de jaren zestig van de
vorige eeuw als een belangrijke
cesuur. De thema’s veranderden.
Maar ook verloste de CPN zich uit
haar isolement, drongen PSP, GPV en
BP in de Kamer door en slaagden
nieuwkomers als D’66, PPR en DS’70
er zelfs in om regeringsverantwoordelijkheid te verkrijgen. Met andere
woorden: de houding ten opzichte
van de kleine(re) politieke partij veranderde. Dat hangt, aldus Vossen,
onlosmakelijk samen met het feit dat
het levensbeschouwelijke fundament
van de grote gevestigde politieke partijen de afgelopen decennia wankel
is geworden. Onvrede over de rol van
die gevestigde politieke partijen
speelt ook vandaag de dag een
nadrukkelijke rol. De behoefde aan
“nieuwe politiek” lijkt van alle tijden.
Vossen sluit af met de constatering
dat de electorale vijver toegankelijker
is dan ooit. De doorbraak van de LPF
in 2002 laat zien welke gevolgen dat
kan hebben en welke lering we daaruit kunnen trekken.
Een uitgebreidere versie van deze
recensie is te vinden op
www.wi.christenunie.nl
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Afrika, van de Koude Oorlog
naar de 21ste eeuw
Door Klaas Quist, medewerker landelijk bureau ChristenUnie

“Zet er een groot hek omheen
en laat ze het met elkaar uitzoeken. Het wordt immers toch
nooit iets met dat continent.”
Met deze weinig genuanceerde
woorden vatte de chauffeur
zijn mening over Afrika samen.
Ik werd door hem thuis
gebracht na een week van
gesprekken en ontmoetingen
met leiders van Tanzaniaanse
politieke partijen.

Ritske van der Veen
Afrika. Van de Koude Oorlog naar
de 21e eeuw
KIT Publishers 2002, 456 p.,
ISBN: 9068325248, e 29,00
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Met Tanzaniaanse politici en met
experts uit verschillende delen van
de wereld - waaronder ‘onze’
Nederlandse Wereldbank directeur
Ad Melkert - hadden we twee dagen
nagedacht en gesproken over privatisering.1 Het was goed om te zien, hoe
betrokken maar ook realistisch de
politici waren. Ik was blij met deze
kleine stap in de goede richting. Alle
politieke partijen werden uitgedaagd
om beleid te formuleren. Dit ter voorbereiding op een live uit te zenden
TV debat.
De chauffeur vertolkte de mening
van velen. Immers, wie de nieuwsberichten over Afrika de afgelopen
maanden heeft gevolgd, herkent zich
er wellicht in. De gruwelijke berichten uit Liberia en Congo staan nog
vers in het geheugen. Wat te denken
van de manoeuvres van Mugabe om
zijn eigen vrijstaat te kunnen behouden. Vele miljoenen (miljarden?)
heeft hij op buitenlandse rekeningen
staan, terwijl opponenten het zwijgen wordt opgelegd en het volk geen
leven heeft. Onder het motto ‘Wie
zonder zonde is werpe de eerste
steen’ zwijgt de South African
Development Community (SADC) recent bijeen op een topconferentie
in Dar es Salaam - in alle toonaarden.
Om nog maar te zwijgen over de verstrekkende gevolgen van HIV/AIDS
besmettingen en de dreiging van
hongerdood voor vele miljoenen.
Afrika, je zou er haast moedeloos van
worden.
In zijn boek ‘Afrika, van de Koude
Oorlog naar de 21ste eeuw’ beschrijft
Roel van der Veen hoe Afrika zich
heeft ontwikkeld. De rode draad in

het boek is de vraag hoe Afrikaanse
machthebbers zich hebben kunnen
ontwikkelen en handhaven, voor
zover dat laatste hen lukte. In zijn
analyse is Van der Veen duidelijk.
Zoals de titel van het boek aangeeft,
vormt de Koude Oorlog een duidelijke markering in de Afrikaanse
historie, waarin een patroon-cliëntsysteem een essentiële rol speelt.
De eerste Afrikaanse machthebbers
na het verkrijgen van de onafhankelijkheid dankten hun positie aan hun
banden met de voormalige kolonisatoren. Niet hun banden met de
Afrikaanse samenleving waren bepalend, maar juist de mate waarin zij
deelnamen aan de koloniale,
Europese cultuur. Velen van hen hadden een opleiding genoten aan een
van de Westerse universiteiten. Zij
vertolkten weliswaar gevoelens van
vrijheid en waren zo een spreekbuis
voor nationalisme, de nieuwe elite
had echter geen economische basis
in de maatschappij zoals hun
Westerse counterparts hadden. Zij
was dus volkomen afhankelijk van de
positie die zij had geërfd. Om hun
positie te behouden vielen staat en
elite al snel samen. De staat werd
door hen als een privé-middel
beschouwd.
De opkomst van de steeds autoritairder wordende Afrikaanse leiders
maakte hen voor de mogendheden
aan de Oost- en Westkant van het
IJzeren Gordijn gewilde partners.
Door de hechte en stabiele banden
met de Westerse patronen werd de
binnenlandse positie gehandhaafd,
al hoewel sommige landen ruilden
van patroon (Somalië en Ethiopië) of
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een meer eigen weg gingen en een
socialistische ‘volksrepubliek’ vormden (Tanzania) met een gerichtheid
op het Westen.
De problemen werden mede door de
oliecrisis groter. Tot aan de oliecrisis
bedroeg de gezamenlijke schuld 5
miljard dollar, terwijl deze in 1980 al
was opgelopen tot bijna 50 miljard
en in 1990 tot 150 miljard dollar.
Waar lenen vaak gepaard gaat met
economische ontwikkeling, zo niet in
Afrika. Het geleende geld werd niet
gebruikt voor investeringen om productie te vergroten of productiviteit
te verhogen. Het nieuwe geld werd
gebruikt om oude schulden af te lossen of salarissen uit te betalen.
Tijdens mijn laatste bezoek aan
Tanzania is mij weer duidelijk geworden welke lange weg de meeste
Afrikaanse landen nog te gaan hebben. Ook voor Tanzania geldt bijvoorbeeld, dat er nauwelijks een middenklasse is. Grote investeringen worden
gedaan door buitenlandse ondernemingen. Het grootste deel van de
bevolking is bezig voor zichzelf te zorgen. Wil de economie gezond worden, dan zal de informele economie
langzaam moeten worden geformaliseerd.
Het einde van de Koude Oorlog keerde politiek gezien het tij. De
Afrikaanse elite was voor zowel het
Oosten als het Westen minder interessant geworden. Wilde de elite
zichzelf handhaven, dan moest zij
van cliënt patroon worden en hun
‘eigen’ cliënten binnen hun staat zien
te vinden. Wat restte was een grotere
gerichtheid op de eigen regio, of als
dat niet lukte op de eigen stam. De
machtsbasis versmalde. De vele lichte
wapens van de Koude Oorlog werden
in Afrika ‘gedumpt’ en gretig
gebruikt door opponenten van de
heersende elite. Tribale argumenten
werden (en worden) meer en meer
gebruikt De gevolgen zijn bekend.

Afrika kent twee tribunalen, één voor
Rwanda en één voor Siërra Leone. De
recent verdreven schurk van Liberia
geniet bescherming van Nigeria. Hij
is niet de enige die een vrijgeleide
heeft gekregen.
Het is overigens opvallend dat wijlen
Mwalimu Julius Neyere, gedurende
drie decennia de president van
Tanzania, in staat is geweest de
bevolking tot één geheel te maken,
ondanks het feit dat er meer dan 120
ethische groepen zijn. De grote meerderheid (76%) identificeert zichzelf
met zijn of haar professie.2 Ter vergelijking: in Nigeria 48%, Namibië 46 %,
Mali 40% en Zimbabwe 36% identificeert resp. 48%, 46%, 40% en 36% van
de bevolking zich eerst en vooral met
de ethische groep.3
Wie het ruim 400 pagina’s tellende
boek van Van der Veen leest zou
haast ontmoedigd raken. Zal het ooit
goed komen? Het is een feit, dat veel
van de huidige geafrikaniseerde,
moderne staten falen. Van der Veen
ziet mogelijkheden tot herstel in de
ondersteuning van de democratiseringsprocessen. Dit proces kan weliswaar van buiten gestimuleerd worden, maar heeft allen kans van slagen als de werkelijke motor bij de
Afrikaanse burgers ligt. Mijns inziens
heeft hij hier een punt. Het gevaar
dat dreigt en wat Van der Veen ook
benoemt is, dat anti-Westerse krachten steeds sterker worden en de
Afrikaanse renaissance overstemmen. Zeker na 11 september is dit niet
ondenkbeeldig. Er rust een zware last
op de schouders van de huidige politici om deze ontwikkeling te onderkennen en prioriteit te geven in hun
beleid. Wanneer Afrika verzandt in
dit moeras, staat volgens Van der
Veen de ontwikkeling naar alle waarschijnlijkheid voor decennia stil.

er niet. Voorwaarden voor verbetering
zijn slechts embryonaal aanwezig.
Maar belangrijker is wellicht, dat bij
veel Afrikanen, onder wie regeringsleiders, de wil opkomt te zorgen dat
Afrika de enorme problemen zal kunnen oplossen. Het is bovenal de kracht
van deze wil die bepaalt of het zal
komen tot een Afrikaanse renaissance.” Hieruit spreekt een humanistische mensvisie die ik niet deel.
Veranderingen kunnen niet alleen
worden bereikt door een (gezamenlijk) wilsbesluit. Wie daar op wacht,
blijft wachten. Het is te hopen, dat
juist op dit punt Afrikaanse christenen boven zichzelf uit zullen kunnen
stijgen. Ik ben niet heel optimistisch
gestemd, maar wanneer ik hoor van
broeders en zusters in bijvoorbeeld
Malawi die bijeenkomen en nadenken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en die ook nemen,
zie ik iets gloren aan de horizon.
‘Afrika, van de Koude Oorlog tot de
21ste eeuw’ is een prachtig boek, dat
op heldere wijze de geschiedenis van
het continent samenvat. Van der
Veen is noch optimist noch pessimist,
eerder een realist. Of het goed komt
met Afrika, zal de toekomst leren. Het
rijke Westen heeft het hen niet makkelijk gemaakt. Ook de vroegere en
huidige Afrikaanse politici treft
blaam. Gods woord zegt in Ps. 106 : 3
“Welzalig zij die het recht onderhouden, die te allen tijde gerechtigheid
doen.” Een les die elke politicus zich
ter harte moet nemen.

1 Deze conferentie was georganiseerd door
het Netherlands Institute for Multiparty
Democracy (IMD) dat tot doel heeft de capaciteit van politieke partijen te vergroten.
Meer informatie op www.nimd.org
2 9% gender, 5% religieuze groepering,
3% sociale klasse, 3% tribal of taal.

Het slot van het boek is veelzeggend.
“Al met al is het perspectief voor
Afrika niet rooskleurig. Een eenvoudige uitweg uit de gegroeide situatie is

3 Bron: Attitudes to democracy and market
in Tanzania, Survey carried out by REPOA
with the Afrobarometer, nov. 2001
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Koerst de “Boodschap aan Europa”
Door Willem Schneider

De ChristenUnie en de SGP zitten met één fractie in het Europees Parlement. Toch kwamen de wetenschappelijke studiecentra van deze twee partijen met twee afzonderlijke publicaties uit. De Mr. G. Groen van
Prinsterer stichting kwam vorig jaar december met het boek “Richting Europa”, geschreven door Benjamin
Anker en Sander Luitwieler. De Guido de Brèsstichting publiceerde enkele maanden geleden “Boodschap aan
Europa”, een SGP-visie op de Europese Unie, geschreven door een werkgroep onder leiding van de vroegere
Europarlementariër ir. L. van der Waal. De auteurs van beide brochures maakten naar eigen zeggen dankbaar gebruik van de kennis van de medewerkers van de Eurofractie.

Deze uitspraak was voor mij aanleiding om de beide boeken eens naast
elkaar te leggen en te kijken of er
inderdaad een verschil van optiek
was. De titels lijken daar wel op te
duiden: de ChristenUnie wil “richting
Europa” en pleiten dus voor een meer
pro-Europese houding, terwijl de
boodschap van de SGP toch is, dat ze
juist geen boodschap aan Europa of
specifieker de Europese Unie hebben.
Na beide boeken te hebben gelezen,
merkte ik dat de schrijvers van de
beide boeken een genuanceerder
beeld geven.

Publieke gerechtigheid en de
natiestaat

Een voor de hand liggende vraag is
waarom de beide instituten er van
hebben afgezien om gezamenlijk één
boek over Europa uit te brengen.
Tijdens de persconferentie waar de
SGP-brochure officieel werd aangeboden kwam deze vraag aan de orde.
De voorzitter van de werkgroep
“Boodschap aan Europa” Van der
Waal gaf toen aan dat het boek van
het wetenschappelijk instituut van
de ChristenUnie meer een bestuurlijke invalshoek zou hebben. De SGPpublicatie zou meer “vanuit de ideologische” invalshoek zijn geschreven.
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In beide brochures staat de notie
“publieke gerechtigheid” centraal. De
voortgaande ontwikkelingen in
Europees verband vragen volgens
Anker e.a. om een herbezinning.
“Een principiële uitspraak van de
ChristenUnie over haar Europese idealen is noodzakelijk om een basis te
leggen voor het werk in de toekomst”. Het gaat dan om dezelfde
idealen als op nationaal bestuursniveau. Niet alleen nationaal, ook voor
de Europese Unie gelden dezelfde
christelijke idealen. Volgens de publicatie van Benjamin Anker dient
Europees beleid te worden beoordeeld naar de eis van publieke
gerechtigheid en niet in de eerste
plaats naar de mate waarin ze politieke eenwording dichterbij brengt.
Ze toetst inhoudelijk en geeft weinig
houvast als het gaat om de beoorde-

ling van de verdeling van de
bevoegdheden tussen bestuurslagen.
De overheid heeft tot taak om de
publieke samenleving, ook de
Europese in te richten naar de eis van
het recht. Christelijke politiek wil dat
recht zien ingevuld naar de eis van
bijbelse gerechtigheid (de Tien
Geboden) en daarmee God dienen.
De SGP geeft in haar brochure een
soortgelijke benadering. Toch proef ik
een andere insteek als het gaat om
de vraag bij wie de primaire verantwoordelijkheid voor de politiek van
publieke gerechtigheid ligt. De boodschap van de SGP is duidelijk: bij de
nationale overheid. Bij de SGP-visie
over de toekomst van Unie blijft de
natiestaat een prominente rol spelen. De SGP zet in haar visie in op een
Unie van Europese Staten. Deze Unie
beantwoordt het best aan het politieke doel van publieke gerechtigheid
“gezien de historische en politieke
betekenis van de natiestaat, de verscheidenheid aan nationale identiteiten, talen, culturen en structuren, de
noodzaak van een goed functionerend democratisch besluitvormingsproces dicht bij de burger en evenwichtige machtsverhoudingen tussen staten”. De nationale staten vormen dus de staatkundige kernen in
zo’n Unie. “Op Nederland berust de
taak om de rijke erfenis van de reformatie te revitaliseren en deze als
souverein blijvende staat in te brengen in de Europese politiek”, zo is de
opdracht.
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“Richting Europa”?
“Richting Europa” kiest, zo proef ik,
een toch wat andere invalshoek. Ik
lees bijvoorbeeld dat het uitgangspunt voor de beoordeling van de
Europese politiek niet meer de nationale staat met zijn eigen soevereiniteit is. Het gaat volgens Benjamin
Anker e.a. juist om de gedachte dat
de staten en de volken een gemeenschap vormen die door recht geordend en gebonden dient te worden,
naar de eis van de bijbelse gerechtigheid. Bij het erkennen van de meerwaarde van Europese samenwerking,
de relativiteit van nationale soevereiniteit, past vanaf de christelijke politiek geen defensieve houding. Veel
eerder zou sprake moeten zijn van
een pro-actieve, positief-kritische
opstelling in het Europese debat.
Bovendien is de laatste jaren onder
christenen meer aandacht gekomen
is voor de kansen van christelijke politiek binnen een integrerend Europa
gekomen en minder nadruk op het
belang van nationale zelfstandigheid.
Het “Groen-boek” erkent dat de EU
geen soevereine staat is, maar een
bovenstatelijke structuur. Toch behoren Europese instellingen tot “onze
overheid”. Nationale staten “lenen” op
een aantal terreinen hun soevereiniteit aan Europa, zodat de Europese
instellingen op die terreinen als overheid kunnen optreden. De Europese
instellingen zijn in hun ogen daarom
dragers van gelegitimeerde overheidsmacht (blz. 67). De schrijvers van
de ChristenUnie beschouwen de EUinstellingen derhalve ook als dienares
van God, de burgers ten goede.

Taken
SGP en ChristenUnie zijn het erover
eens, dat aan het beleid op de terreinen Interne Markt, Milieu en
Landbouw supranationaal vorm
gegeven moet worden.
In tegenstelling tot de SGP kiest de
ChristenUnie ervoor vervolgens ook
het vraagstuk van asielzaken supranationaal behandeld te willen hebben. Anker e.a menen dat sinds het

Verdrag van Amsterdam vrijwel alle
onderwerpen inzake visa, asielrecht
en immigratierecht communautaire
aangelegenheden zijn geworden. Ze
vinden dat het voor zowel de toekomstige stabiliteit in Europa als de verhoudingen binnen de nationale
samenlevingen goed zou zijn om tot
een gelijkmatiger verdeling van de
asielzoekerstoestroom te komen.
“Voor de overheid geldt niet alleen
een taak de eigen samenleving naar
de eisen van bijbelse gerechtigheid te
ordenen, ook de vreemdeling aan de
poort moet kunnen rekenen op een
behandeling die daarmee in overeenstemming is”.
Even als hun SGP-collega’s menen de
auteurs van het “Groenboek” dat ten
aanzien van binnenlands bestuur,
cultuur, onderwijs, volksgezondheid,
sociale zekerheid, fiscale zaken en
buitenlands beleid, defensie het primaat bij de nationale regeringen ligt.
Een meerderheids-besluitvorming in
de Europese instellingen op het
gebied van buitenlands beleid en
defensiebeleid wijzen zij af.

(basis)verdrag de bestuursvorm, een
duidelijke bevoegdhedenverdeling en
het lidmaatschap van de EU bij het
EVRM kunnen worden opgenomen.
De SGP vindt dat het opnemen van
een mensenrechten-‘catalog’ niet
gepast en wijst de vorming van een
Europees constitutioneel Hof van de
hand.

Uitbreiding
De SGP-brochure meent dat Turkije
een land is dat én een islamitisch
karakter heeft en geografisch gezien
grotendeels buiten Europa ligt niet in
de EU past. Ook behoort Turkije niet
tot de christelijke waardengemeenschap. In het “Groenboek” ontbreekt
een paragraaf over de uitbreiding van
de EU en over de vraag of Turkije in de
EU mag worden opgenomen. In het
aprilnummer van DenkWijzer heeft
Anker echter in zijn artikel “Europa als
open concept” aangegeven dat hij een
toekomstig lidmaatschap van Turkije
zeker niet wil uitsluiten. Hij kiest voor
een “principieel open houding” ten
aanzien van mogelijk toekomstige lidstaten.

Grondwet of Verdrag
Een Europese Grondwet wijzen beide
publicaties af. Wel spreken ze over
een nieuwe verdrag. Beiden menen
dat in de Preambule verwezen moet
worden naar (joods)-christelijke
waarden. De ChristenUnie voegt hieraan direct toe dat een verwijzing
naar de culturele diversiteit van
Europa nodig is.
Van der Waal e.a. vinden, dat het
nieuwe Verdrag duidelijk moet
maken op welke beleidsterreinen de
EU wel of geen beleidsbevoegdheid
heeft en op welke gebieden de nationale constituties voorrang hebben
boven het Verdrag. De schrijvers denken hierbij aan bijvoorbeeld onderwijs. Voorts vinden de SGP-ers dat de
natiestaten de dragers van het integratieproces zijn. Deze erkenning
dient een plaats te krijgen in de
Preambule van het Verdrag.
Anker e.a. vinden dat in het

Conclusie
Naast de vele overeenkomsten komen
uit een vergelijking van de beide boeken enkele (accent)verschillen naar
voren. Ik denk aan de visie over de
natiestaat als hoedster van de publieke gerechtigheid in de internationale
politiek, de benadering van het asielzoekersvraagstuk en de toelating van
Turkije als lidstaat tot de Europese
Unie. Een voor de hand liggende - en
prangende - vraag is wat het standpunt van de Eurofractie ten aanzien
van de door mij gesignaleerde
(accent)verschillen is. Met het oog op
de komende verkiezingen voor het EP
lijken me deze antwoorden interessant
en wellicht ook verrassend.
Tenslotte wil ik opmerken, dat het
jammer is dat de auteurs van de
“Boodschap aan Europa” in hun literatuurlijst geen enkele melding maken
van het boek “Richting Europa”.
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Conservatisme en ChristenUnie
Door Cors Visser
"ChristenUnie, keert weder tot de wegen van uw vader Kuyper", luidt de opdracht
Bart Jan Spruyt
Lof van het conservatisme
Uitgeverij Balans, 2003, 238 p.,
ISBN: 90-5018-587-8
Prijs: : e 17,50

die Bart Jan Spruyt schreef in het exemplaar voor het wetenschappelijk instituut
van de ChristenUnie van zijn boek ‘Lof van het conservatisme’. Conservatisme en
ChristenUnie hebben wat met elkaar en toch ook weer niet. De laatste paar jaar
schuurden beide wat ongemakkelijk langs elkaar heen, zodat nu enkele irritatieplekken zijn ontstaan. En dat heeft de wederzijdse beeldvorming geen goed
gedaan. Wellicht dat dit boek bij de beeldbijstelling kan helpen.

Degenen die hopen na lezing van dit
boek nu precies te weten welk programma de Burkestichting voor de
komende jaren heeft, moet ik teleurstellen. Lof van het conservatisme is
geen uiteenzetting over de politieke
filosofie van het conservatisme en
probeert dat ook niet te zijn. Dit boek
is een verzameling beschrijvingen
van de ideeën van conservatieve kopstukken als Burke, De Toqueville, C.S.
Lewis, Churchill en Bonhoeffer en
rond de thema's conservatisme in
Nederland, staat en cultuur. Stuk
voor stuk zeer informatierijke hoofdstukken waar het schrijfplezier van af
spat .Dat maakt het lezen een bijzonder prettige tijdspassering voor
iedereen die zich ook maar een
beetje interesseert in politiek, historie of cultuur.
Uit deze collage wordt wel duidelijk,
dat het conservatisme een waaier
aan overtuigingen in zich herbergt.
Geen wonder dat Spruyt in zijn epiloog dan ook niet in detail politieke
uitspraken doet, want daarvoor zijn
'de conservatieven' een te gemêleerd
gezelschap. Toch is de auteur er in
geslaagd enkele hoofdlijnen te destilleren uit het hele spectrum.
Orde, dat is de kernboodschap in het
gedeelte over de staat en speelt
sowieso een eminente rol in het conservatisme. Daarbij gaat het niet om
het star vasthouden aan datgene wat
van vroeger overgeleverd is, maar om
een orde die geworteld is de natuurwet, de kosmische orde en beslag
heeft gevonden in de grondwet of
andere basale wetgeving. Grote ver-

34
DenkWijzer - oktober 2003

anderingen en revoluties werden dan
ook bestreden door Burke in GrootBrittanië en door De Toqueville in
Frankrijk. Bij beiden krijgt de natuurwet, evenals bij C.S. Lewis, een
christelijke annotatie. God heeft in de
schepping een orde gelegd die ontsloten moet worden, maar niet op
zijn kop gezet. Vandaar de nadruk op
de rol van het gezin, de verantwoordelijkheid voor het eigen leven en dat
van medemensen en het belang van
het naleven van rechten van mensen.
Daarbij komt een 'natuurlijk' wantrouwen tegen een uitgebreide overheid. Een overheid dient de vrijheid
van burgers te garanderen en een
orde te scheppen waarin ze zich kunnen ontplooien. Alle extra's, zoals er
zoveel zijn in een verzorgingsstaat,
vergroten het gevaar dat er een
'zachte tirannie van de staat' ontstaat. De overheid, de meerderheid
van de volksvertegenwoordiging, legt
de samenleving op wat rechtvaardig
is en wat niet. Het geloof in een
maakbare samenleving is te groot.
De grote vraag is hoe dan wel goed
samen te leven met mensen die,
zoals de conservatieven zeggen,
geneigd zijn tot (alle) kwaad. Deze
vraag komt met name aan bod in het
deel over conservatisme en cultuur.
Centraal staat het opvoeden en vormen van kinderen tot verantwoordelijke burgers, burgers die deugdzaam
zijn. Opvoeding, onderwijs en instituties als scholen, kerken en verenigingen zijn speerpunten voor conservatieven. "Conservatisme is een politieke theorie, geschraagd door een cul-

tureel-pedagogisch ideaal" (p. 204).
Deze naïviteit over de resultaten van
een goede opvoeding valt uit de toon
in een boek dat verder tamelijk sceptisch is over maakbaarheid.
Voor de ChristenUnie zitten er een
paar aardige lessen in dit boek. In de
eerste plaats het grote belang van de
voorgegeven (scheppings)orde. Wie
in een dergelijke orde gelooft, heeft
het gelijk aan zijn kant, maar moet
dit zien te bewijzen. Niet teveel activisme en vingertjesopstekerij, maar
eerder wijzen op goede voorbeelden
uit het verleden en het buitenland en
dus meer vertrouwen in de kracht
van ideeën. Spruyt mag de
ChristenUnie overigens verwijzen
naar de wegen van haar vader
Kuyper (en terecht), maar dat is in
conservatieve ogen toch wel een activistische wereldverbeteraar.
Een tweede les is, dat de
ChristenUnie lang voordat een voorstel in de Tweede Kamer komt, de
publieke opinie moet voeden. In dat
publieke debat worden de standpunten bepaald, terwijl de Kamer ze vaak
alleen maar bekrachtigd. Hopelijk
zijn hiermee een paar irritatieplekken weggewerkt, want het conservatisme biedt de ChristenUnie mogelijkheden om haar eigen visie aan te
scherpen en op deelgebieden op te
trekken met conservatieven.
Lezen dus.
www.burkestichting.nl/nl/publicaties/LofVanHetConservatisme.html

Signalementen

Peter Kreeft
De deugden in ere hersteld.
De noodzakelijke voorwaarde voor
een gezonde maatschappij (oorspr. titel:
Back to Virtue) .
Navigator Boeken, Driebergen, 2003, 185 p.,
e 14,95, ISBN 90 76596 824, te bestellen via
www.navigatorboeken.nl

Peter Kreeft, een Amerikaanse, Rooms-katholieke apologeet
bepleit in dit boek een eerherstel van de aloude deugdzaamheid
(de zeven deugden: gerechtigheid, wijsheid, moed, gematigdheid,
geloof, hoop en liefde) en gaat daarvoor te rade bij de Bergrede
van Jezus. Hij analyseert de zeven zaligsprekingen met het oog op
bruikbare waarden en normen voor onze Westerse maatschappij.
Ook gaat Kreeft te rade bij Paulus, Augustinus, Thomas van
Aquino en C.S. Lewis. Kreeft stelt, dat deugdzaamheid noodzakelijk is voor het overleven van de beschaving. Religie is noodzakelijk
voor het overleven van deugdzaamheid. Zo komt Kreeft tot de
conclusie dat religie noodzakelijk is voor het overleven van de
beschaving. Voor Kreeft ligt in de navolging van Jezus het begin
van het gezond worden van ons leven en van onze maatschappij.

Dr.ir.J. van der Graaf (red.),
Normen op hun Waarde geschat.
Bijdrage aan de maatschappelijke
bezinning in tien essays.
Uitgeverij Groen, Heerenveen, 2003,
ISBN 90 5829 431 5, 163 p., e 5,-.

Met dit boek – op het Waarden en Normen congres op 11 september j.l. aangeboden aan premier Balkenende - levert het Platform
Waarden en Normen een bezinnende bijdrage aan de maatschappelijke discussie over waarden en normen. Uitgangspunt van het
platform, waarin vijftig christelijke maatschappelijke organisatie
participeren (waaronder ook de ChristenUnie), is dat de Bijbel
betrouwbare waarden aanreikt waaraan ook in deze tijd regels
om te leven kunnen worden ontleend. Door verschillende (groepjes) auteurs wordt beschreven welke normen en waarden de basis
moeten zijn voor politiek, media, zorg, recht, economie, kerk,
gezin, onderwijs en vorming. Achter in de bundel is ook een boodschap van een aantal kerkelijke gemeenschappen van gereformeerde signatuur opgenomen, getiteld ‘Gerechtigheid en welzijn’
en een lezing van Van der Graaf over de multiculturele samenleving, getiteld ‘Tussen isolement en lege tolerantie’.

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.

Tjitske Biersteker-Giljou
25 juni 2003
denkwijzer@christenunie.nl

‘Cue’ van Boven versus zelfverheffing
In het vorige nummer van DenkWijzer (juni 2003) gaf
hoofdredacteur J.P. de Vries in ‘De Aftrap’ een samenvatting van een artikel uit the Times, waarin gewag werd
gemaakt van politici die hun ‘cue’ van Boven haalden.
Ook ik ben van mening dat we God moeten danken voor
politici, waar ook ter wereld, die hun richtsnoer van
Boven halen en ik deel het standpunt van dhr. De Vries
dat dit de politieke discussie niet mag afsnijden, noch
onaantastbaar maken voor kritiek. Zijn conclusie dat de
oorlog tegen Irak, achteraf, een goede beslissing is
geweest, deel ik echter niet. Amerika was op zoek naar
het brein achter de terroristische aanslagen en vermoedde dat Irak in het bezit was van massavernietigingswapens. Dit laatste vooral gebaseerd op een heel oude
scriptie van een student en niet onderbouwd, en zelfs
tegengesproken, door de commissie Blix.
Het brein achter de aanslagen is tot op heden niet getraceerd. Als rechtvaardiging voor de oorlog geldt dan nu,
dat deze toch wat goeds heeft uitgewerkt want een dictator is verdreven en er is nieuw perspectief geboden.
Dat is wel een regelrechte inmenging in binnenlandse
aangelegenheden. Volgens mij is dat alleen te rechtvaardigen als een volk in opstand komt tegen het eigen
regime en hulp van buitenaf nodig heeft.
Amerika heeft ook al aangegeven zich niet te kunnen
vinden in de genocide-wetgeving van België. België
wordt danig onder druk gezet om haar wetgeving te wijzigen. Tegelijkertijd wil Amerika zich zelf niet onderwerpen aan internationale afspraken op het gebied van het
berechten van oorlogsmisdaden.
Is de Amerikaanse norm de enige die telt? Beroep op God
maakt niet onaantastbaar en zou, mijns inziens, niet
mogen leiden tot zelfverheffing.
Tjitske Biersteker-Giljou
Raadslid ChristenUnie Den Helder
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Het gezin: een achterhaald fenomeen?
Het is een gegeven dat onze maatschappij steeds individualistischer wordt, een ontwikkeling die overigens sterk
gestimuleerd wordt door de overheid. Toch is de vraag
gerechtvaardigd of het gezin inderdaad een achterhaald
fenomeen is, dat dreigt te verdwijnen. En als die dreiging
er is, wat zouden dan de consequenties zijn voor de
maatschappij als het realiteit zou worden en het gezin
inderdaad zou verdwijnen? Als directeur van ‘Focus on
the Family Nederland’ is Rob Hondsmerk overtuigd van
het feit dat het gezin onmisbaar is voor een gezond
functioneren van de samenleving.

7

Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning is ‘in’. Beleidsmakers en
werkers in de jeugdhulpverlening gebruiken de term in
toenemende mate. Ook de ChristenUnie doet mee aan
de trend. In deze bijdrage van dr. Marianne de Wolff
wordt in kaart gebracht wat opvoedingsondersteuning
precies is. Voor wie is opvoedingsondersteuning
bedoeld? Wat zijn de effecten en waar liggen eventuele
knelpunten? En wat zegt het verkiezingsprogramma
van de ChristenUnie hierover? Het ChristenUniestandpunt behoeft volgens haar wel enige aanpassing
of nuancering.

10

Communicatie en samenhang
In dit ThemaInterview met de bevlogen huisarts Hans
Moolenburgh krijgen we een kijkje in de keuken van
het Platform Verslavingszorg in Katwijk. Moolenburgh
zet zich daar al tien jaar als voorzitter voor in. Het begon
met voorlichting over heroïneverslaving, maar bestrijkt
intussen het hele terrein van drugs, alcohol en zelfs
overlast op straat en reïntegratie van ex-verslaafden
en ex-gevangenen. Het interview legt de vinger op een
aantal zere plekken, maar geeft ook wethouders en
raadsleden goede ideeën en concrete handvatten om
in hun eigen gemeente aan de slag te gaan.

16

Jongeren en risicogedrag in de laatmoderne
samenleving
Nederland wordt over het algemeen internationaal
geroemd vanwege haar sterke gezondheidscultuur.
Met name als het gaat om seksualiteit dient het
Nederlandse model als voorbeeld voor vele beleidsadviseurs en lobbygroepen die gericht zijn op het terugdringen van met name zwangerschappen en seksueel
overdraagbare aandoeningen (SOA’s) onder jongeren.
In het vorige nummer van DenkWijzer werd regelmatig
gesproken over de risicomaatschappij. In dit artikel stelt
dr. Joost van Loon dat in de wereld van seksualiteit de
geboorte van de risicomaatschappij tevens het einde van
het morele debat betekent. Van Loon levert sterke argumenten voor een noodzaak tot een remoralisering van
de cultuur en herwaardering van het gezin en het moederschap in de strijd tegen risicogedrag van jongeren.

ThemaInleiding

Jeugd en gezin
Door Erik van Dijk, eindredacteur

De hoeksteen van de samenleving lijkt te verbrokkelen. Individualisering en ook secularisering zijn
krachten die het gezin en de samenhang in de samenleving ondermijnen. Als het niet in het gezin
gebeurt, waar moet de overdracht van waarden en normen en daarmee ook van verantwoordelijkheidsbesef dan plaats vinden?
Overheid, deskundigen en hulpverleners zien dat het gezin
en de samenleving verzwakt zijn en proberen dat op allerlei
manieren te compenseren. Vaak kijken ze daarbij naar het
onderwijs (behalve naar de islamitische scholen, want die
worden door velen niet vertrouwd). Intussen worden de
problemen niet bij de kern aangepakt.
In een artikel in Trouw (28-10-2003) werd onlangs een
inventarisatie gemaakt van alle maatschappelijke problemen die scholen zouden moeten aanpakken en het liefst
oplossen. Het was een ontmoedigende lijst: kleutertoets,
ontbijt voor hongerige kinderen, seksuele voorlichting (zelfs
al voor kleuters), dagelijks gymmen tegen overgewicht,
voorlichting over de nadelen van een strafblad, een cursus
reanimatie, kwetsbare jonge meisjes waarschuwen voor
loverboys, een paar maanden op 'sociale stage’ om maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren, 'relatieleer’ (onlangs bepleit door scheidingsbemiddelaars), lespakketten tegen zinloos geweld, verkeerslessen, budgetvoorlichting (waarschuwen tegen het opbouwen van schulden),
aandacht voor gezondheid (voeding, drugs, alcohol, astma),
rolpatronen tussen man en vrouw, het milieu (spuitbussen,
afval op straat), pesten, het belang van techniek voor meisjes, computers, intercultureel communiceren, ….
En dan hebben we volgens een schooldirecteur het belangrijkste nog niet gehad. ,,De sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen, daar moeten we steeds meer aan doen. En
dan heb je het over de meest elementaire dingen, zoals je
mond houden als volwassenen praten. Thuis mogen ze
gewoon door hun ouders heen praten. Natuurlijk is dat op
de eerste plaats een zaak voor de ouders, maar wij kunnen
dat niet laten liggen. Tegenwoordig mag je weer tegen kinderen zeggen: ‘dat pik ik niet!’ Hoewel de ouders daar niet
altijd mee instemmen. Normen en waarden, kinderen corrigeren: iedereen heeft het erover … het kind van een ander
mogen we altijd corrigeren, maar kom bij velen niet aan
hun eigen kind.''
De Onderwijsraad vond onlangs dat leraren hun leerlingen
ook burgerschap moeten bijbrengen. De schooldirecteur:
,,Burgerzin, daar is blijkbaar een gebrek aan en dan moeten
scholen dat maar oplossen. En de ouders dan?'' Scholen
kunnen niet alles en zouden dat ook niet moeten. Zij moeten keuzes maken. “Veilig verkeer is heel belangrijk, maar
als niemand zich meldt als klaar-over, gaan wij ons niet in
bochten wringen om het te regelen.''

Zou het kunnen zijn dat er zoveel van het onderwijs
wordt verwacht, omdat het gezin op zoveel terreinen
faalt? Loopt u de eerder genoemde lijst er nog maar
eens op na. Welke van die punten horen bij het gezin
thuis? Op z’n minst zouden gezin en school elkaar op
deze gebieden moeten aanvullen. De school moet
alleen wel opvoedingsondersteuner blijven en niet de
hoofdopvoeder worden… Over de staat van het gezin
en de ins en outs van opvoedingsondersteuning
beveel ik de eerste twee artikelen van harte bij u aan.
Samenhang in de samenleving begint bij het gezin, maar is
vervolgens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van heel
veel actoren. Daarvan krijgt u een goed beeld bij het lezen
van het ThemaInterview. Sleutelwoord bij deze samenhang
is communicatie. Communicatie voorkomt onwetendheid,
onbegrip, stigmatiseren, maar ook het langs elkaar heen
werken, hokjesgeest en dubbel werk. Communicatie houdt
mensen erbij en moedigt ze aan om verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen leven en voor anderen.
Leren communiceren begint in het gezin. Voor goede communicatie is tijd en aandacht nodig. Tijd nemen en aandacht hebben voor de ander.
Dit lijkt allemaal niet zo politiek, maar vergist u zich niet.
Politici van de ChristenUnie kunnen het goede voorbeeld
geven in duidelijke, eerlijke en open communicatie. Zij zouden de eersten moeten zijn om bruggen te slaan. En misschien bewijzen wij de samenleving wel de grootste dienst
door het gezin te beschermen en versterken. Dat gebeurt
niet met mooie woorden, maar met concreet beleid.
Hopelijk staan er in dit nummer van DenkWijzer voldoende
aanknopingspunten.
Veel leesgenoegen toegewenst.

Oproepjes
•

•

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, stuur dan een e-mail naar
de eindredacteur!
In dit nummer staan geen ingezonden reacties. Dat willen we
vanaf het volgende nummer graag wel weer. Dus: reageer op
artikelen door een korte of lange e-mail te sturen naar de redactie!
denkwijzer@christenunie.nl
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Het gezin:
een achterhaald fenomeen?
Door Rob Hondsmerk

Wie vandaag de dag nog durft te stellen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, wordt ofwel
meewarig aangekeken ofwel in zijn gezicht uitgelachen. Het is natuurlijk een gegeven dat onze maatschappij steeds individueler wordt, een ontwikkeling die overigens sterk gestimuleerd wordt door de overheid. Toch is de vraag gerechtvaardigd of het gezin inderdaad een achterhaald fenomeen is, dat dreigt te
verdwijnen. En als die dreiging er is, wat zouden dan de consequenties zijn voor de maatschappij als het
realiteit zou worden en het gezin inderdaad zou verdwijnen? Als directeur van Focus on the Family
Nederland ben ik (uiteraard) overtuigd van het feit dat het gezin onmisbaar is voor een gezond functioneren van de samenleving. In dit artikel hoop ik te kunnen beargumenteren waarom de ingeslagen weg naar
individualisering uiteindelijk een doodlopende weg is.

Demografisch
Hoewel bedreigd in zijn bestaan, is het gezin nog steeds
niet weg te denken uit de Nederlandse en Europese
samenleving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft
in haar rapport van 2000 (Sociaal en Cultureel Rapport
2000, pag. 57 - 65) aan dat er weliswaar een sterke
terugloop is te constateren in de zgn. huwelijksbereidheid en dat de gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst
wordt getrouwd oploopt, maar dat er nog steeds meer
wel dan niet wordt gehuwd. En uit andere cijfers in hetzelfde rapport blijkt dat er (hoewel steeds op latere leeftijd) nog steeds meer kinderen worden geboren dan dat
echtparen kinderloos blijven. De gemiddelde huishou-
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den-omvang bedraagt in Nederland 2,4 en zelfs huishoudens van 5 of meer personen vormen nog altijd een grotere groep dan de eenoudergezinnen (7,7% tegenover
7,4%). Hier valt natuurlijk tegenin te brengen dat er ook
nog steeds een significante stijging is in het aantal echtscheidingen. Daarentegen neemt ook het aantal ongehuwd samenlevende mensen met kinderen toe. De conclusie is dus gerechtvaardigd dat op dit moment het
gezin in ieder geval getalsmatig nog steeds de hoeksteen
van de samenleving kan vormen. Tegelijkertijd mogen
we niet de ogen sluiten voor de gevaren die het gezin
bedreigen.

ThemaStudie

Probleemsignalering
Hoe komt het, dat er een beleving is dat het gezin niet
langer de hoeksteen van de samenleving is en dat het
gezin een achterhaald fenomeen zou zijn? Naar mijn
mening heeft dat een aantal oorzaken.
In de eerste plaats kunnen we wijzen op de problematiek die valt te constateren in huwelijken. Het beste
bewijs daarvoor zijn de echtscheidingen. Vraag een
gemiddelde jongere naar zijn toekomstdroom dan is dat
niet zelden een “rozengeur en maneschijn” beeld van
trouwen en kinderen krijgen. Ook nu nog, anno 2003!
De realiteit valt (natuurlijk) vaak tegen en als er dan
geen fundament is om op terug te vallen, geen begeleiding in het omgaan met dit tegenvallende beeld, dan is
een echtscheiding vaak de enige uitweg. Communicatie
en empathie zijn in een huwelijk belangrijke componenten. Als deze vaardigheden ontbreken of onvoldoende
zijn ontwikkeld, liggen de problemen op de loer.
Een tweede oorzaak voor het toenemende idee dat het
gezin een achterhaald fenomeen zou zijn, is de nadruk
die er de laatste jaren is gelegd op de ontwikkeling van
het individu. Met name de paarse kabinetten hebben de
individuele prestaties en ontwikkeling hoog op de agenda van de economie gezet. Als er maar hard en vaak, met
veel overtuiging iets wordt geroepen en mensen daarvan op korte termijn de positieve gevolgen zien, dan
wordt het al snel geaccepteerd. Nu het economisch minder gaat, zien mensen ook dat ze het in hun eentje niet
redden en anderen nodig hebben.
De derde oorzaak is gelegen in de gezinnen zelf en hangt
nauw samen met de huwelijksproblematiek die ik eerder
aangaf. Natuurlijk komt huwelijksproblematiek voor in
gezinnen waar ook al kinderen zijn. De statistieken zijn
duidelijk: tussen de 45.000 en 50.000 minderjarige kinderen per jaar zien hun ouders uit elkaar gaan. Het hoeft
geen betoog dat de kinderen daarmee getraumatiseerd
worden. Hun fundament wordt immers aan het wankelen gebracht en hun basisveiligheid verdwijnt voorgoed.
Hoewel er hele polemieken zijn gevoerd over de al dan
niet negatieve invloed van echtscheiding op kinderen, is
de algemene tendens inmiddels toch wel dat echtscheiding niet goed is voor kinderen. Cijfers tonen aan dat
kinderen van gescheiden ouders 80% meer kans hebben
om zelf ook te scheiden dan kinderen van niet gescheiden ouders. Als dat zo is, laat het zich raden wat voor
beeld dergelijke kinderen krijgen van het gezin. Bepaald
geen hoeksteen!
Er is al een aantal jaren een hoop te doen over het zinloze geweld in onze maatschappij. Langzamerhand ontdekken we wel dat het geen zin heeft om die problematiek met geld aan te pakken. We zullen weer moeten
gaan opvoeden. Maar dan dringt zich de vraag op: wie
doet dat en waar moet dat gebeuren?
De opvoeding van kinderen staat op een ongelooflijke

manier onder druk. Er is geen tijd meer voor. Ouders zoeken wegen om op een professionele manier de zorg voor
hun kinderen gestalte te geven: kinderdagverblijven breiden hun service uit met boodschappen doen, strijken en
dergelijke om de druk op ouders te verminderen. Maar
wat blijft er op een dergelijke manier van het gezin over?
Wie voedt er nou uiteindelijk de kinderen op? We kunnen
natuurlijk niet alles over een kam scheren, maar hier ligt
ontegenzeggelijk een probleem in onze maatschappij dat
In ieder geval getalsmatig vormt het gezin op dit
moment nog steeds de hoeksteen van de samenleving.

niet anders opgelost kan worden dan doordat ouders
weer gaan inzien dat hun kinderen prioriteit zijn. Dat
betekent dat ouders moeten gaan begrijpen dat ze offers
moeten brengen voor hun kinderen en dat gaat weer lijnrecht in tegen het idee van het individu. Ziehier tevens de
link met de maatschappij die gevormd wordt door individuen en gezinnen. Als we die maatschappij willen veranderen moeten we bij het individu beginnen. De maatschappij dat ben jij! Dat klopt, maar het is niet genoeg,
want de maatschappij wordt ook gevormd door mensen
die met elkaar moeten leren leven in gezinsverband.
Persoonlijk ben ik van mening dat daar een enorme taak
(en opdracht!) ligt voor de kerken in ons land. Maar daarover zo dadelijk meer.

Oplossingen en kansen
De maatschappij plukt de wrange vruchten van een
falend gezinsbeleid. Er zijn talloze onderzoeken die rechtstreekse verbanden leggen tussen de huidige criminaliteit, vandalisme, zinloos geweld en andere ontsporingen
en het gebrek aan opvoedingsvaardigheden en -duidelijkheid in de gezinnen. Zelfs in de hulpverlening zijn de sporen daarvan dagelijks terug te vinden. Kinderen ontlenen
hun identiteit aan hun ouders maar als die om welke
reden dan ook daarvoor niet geschikt of bereikbaar zijn,

• Het Centraal Bureau v.d. Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) kennen zowel gezinnen met als gezinnen
zonder kinderen. De overheid, de Nederlandse Gezinsraad e.a.
gebruiken echter als definitie van gezin: elk leefverband van één
of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de
verzorging en opvoeding van één of meer kinderen.
• Volgens CBS-cijfers waren er in 2000 ongeveer 2,3 miljoen alleenwonenden, 2,2 miljoen paren zonder kinderen (dus 4,4 miljoen
personen) en 2,4 miljoen huishoudens met kinderen (één- en
tweeoudergezinnen waarbinnen 4,5 miljoen kinderen).
• Voor ongeveer zeven van de acht kinderen blijft de gezinssituatie
met twee ouders gedurende hun hele jeugd intact. Voor één op
de acht dus niet... (Gezin: beeld en werkelijkheid, Nederlandse Gezinsraad 2001,
162 p., ISBN 90 70815 55 9, e 26,-)
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ontstaan de problemen die hulpverleners vele kopzorgen
baren.
We moeten terug naar een paar aloude principes die de
Schepper ons heeft meegegeven. En omdat Hij de
Schepper is, heeft Hij er het meeste verstand van!
Daarom worden kinderen geboren uit een relatie tussen
een man en een vrouw. Zo heeft Hij het bedacht.
Daarnaast heeft God Zijn Woord gegeven om die kinderen op te voeden op een manier die hen geluk zal brengen. Dat het vaak niet werkt heeft enerzijds met de

• Media 2003 telde Nederland 16,2 miljoen inwoners die deel
uitmaakten van 7,0 miljoen zelfstandig wonende huishoudens. In de periode 1990-2002 daalde het aandeel van 20-39
jarigen met 13% en steeg het aandeel 40-64 jarigen met 15%.
Zie hier de vergrijzing.
• Er is ook sprake van gezinsverdunning: het gemiddelde aantal
personen per huishouden neemt af. Dit komt door een groei
van het aantal alleenstaanden met 15% (door echtscheidingen
in de categorie 30 tot 60 jaar en zeker ook door de vergrijzing)
en een afname van het aandeel gezinnen met kinderen met
8%. Het paar met kinderen is in alle leeftijdscategoriën aan de
verliezende hand. Dit wordt deels veroorzaakt door echtscheiding, waardoor uit een gezin met kinderen vaak één alleenstaande en één eenoudergezin ontstaan.
• Het aantal gebruikers van kinderopvang is sinds 1990 gestegen van 45.500 naar 193.000. Het aantal gebruikers van buitenschoolse opvang steeg in diezelfde periode van 5.000 naar
88.000. De behoefte aan kinderopvang is vooral groot onder
moeders van jonge kinderen, hoogopgeleide vrouwen met
omvangrijke banen, gezinnen in de hogere inkomenscategorieën en gezinnen woonachtig in de grote steden. Prognoses
over de ontwikkeling van de kinderopvang wijzen op een toenemende vraag naar opvang van 0-3 jarigen. (De sociale staat van

gebrokenheid van deze wereld te maken, anderzijds met
het feit dat we het zo nauw niet meer nemen en het
eigenlijk beter denken te weten dan de Schepper.
Tegelijkertijd ligt hier de oplossing! We moeten terug
naar Gods richtlijnen voor het gezin en opvoeding. Dat is
niet alleen geestelijk gezien de beste oplossing, ook
pedagogisch en psychologisch wordt steeds duidelijker
dat we hiernaar terug moeten om een oplossing te vinden voor onze ontspoorde maatschappij. Iedere andere
oplossing is surrogaat en ontoereikend.
De vraag is dan natuurlijk hoe we dat zouden kunnen
bereiken. Ik gaf al aan, dat er een grote mogelijkheid ligt
voor de kerken in ons land. Als de kerk in staat is om de
vraag die in de maatschappij leeft (vaak nog slechts
impliciet) te expliciteren en een antwoord kan formuleren, dan wordt er een opening geboden om in ons land
het gezin te promoten als het christelijk alternatief.
Daarvoor zal de kerk dan wel wakker moeten worden en
zich realiseren dat ze zich zou kunnen onderscheiden.
We zien daar overigens al wel wat signalen van. Als organisatie bieden wij de kerken een programma, ‘Family
Builders’ geheten, dat speciaal is opgebouwd met bijbelse principes om ouders opnieuw te helpen de opvoeding
van hun kinderen gestalte te geven. In hoog tempo
wordt dit programma ontdekt door de kerken in ons
land en we zien het als een uitstekend preventie-project
om de teloorgang van het gezin een halt toe te roepen.

Samenvatting en conclusie
Het gezin is op z’n retour. Er wordt minder gehuwd en
meer gescheiden. Mede hierdoor neemt de nood onder
kinderen toe, die vervolgens ook geen voorbeeld meer
hebben om hun eigen relatie aan te spiegelen. De overheid heeft sterk ingezet op het individu maar moet langzamerhand constateren dat die weg een doodlopende is.

Nederland, Sociaal en Cultureel Planbureau 2003, 346 p., ISBN 90 377 0138 8)

• Volgens een onderzoek van Trouw uit 2001 verwacht iets minder
dan 20% van de ouders extra steun bij de opvoeding van de leraar.
• Meer dan 20% van de moeders verwacht extra steun van de
vader (minder dan 10% van de vaders verwacht dat van de
moeder). (De staat van het kind, Trouw / Rainbow Pocketboeken, 176 p.,
ISBN: 904170259, prijs niet-Trouwabonnees e 8,-)

• In het basisonderwijs is één op de tien ouders lid van de ouderraad, medezeggenschapsraad of het schoolbestuur. De helft van
de ouders is betrokken bij schoolactiviteiten (schoolreisjes, helpen in de klas e.d.).
• Volgens een kwart van de ouders hanteert de school van hun
kind inmiddels een continurooster met een korte middagpauze. De belangstelling van ouders hiervoor is echter groter dan
het aanbod. Hoe meer uren moeders werken des te vaker wensen de ouders dat er bij middagpauzes, vrije dagdelen, schooltijden en opvangmogelijkheden rekening wordt gehouden
met hun dagindeling. (Ouders bij de les. Betrokkenheid van ouders
bij de school van hun kind, Sociaal en Cultureel Planbureau 2002, 200 p.,
ISBN 90 377 0091 8, bevel tegen asociaal gedrag e 19,90)
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Ouders moeten gaan begrijpen dat ze offers moeten
brengen voor hun kinderen en dat gaat weer lijnrecht
in tegen het idee van het individu.

Toch zijn er aanknopingspunten om hoop te krijgen: de
maatschappij vraagt zich af hoe het verder moet, maar
weet niet waar het de oplossing moet vinden.
Daar ligt een kans voor de kerk. Als die weet hoe zij met
gezinnen moet omgaan en een sterk motiverend beeld
van een gezond functionerend gezin naar buiten kan
brengen, kan daarmee een oplossing aangedragen worden voor veel problemen in onze maatschappij.
Daar ligt ook een kans voor de christelijke politiek. Zij
moet nog sterker het belang van het gezin benadrukken,
blijven pleiten voor specifiek gezinsbeleid en zelfs een
aparte bewindspersoon hiervoor, en met concrete voorstellen komen die een halt toeroepen aan beleid dat
beide ouders de arbeidsmarkt opjaagt.
Laten we met z’n allen terugkeren op de schreden van de
individualisering.

ThemaStudie

Opvoedingsondersteuning
Door Marianne de Wolff

Opvoedingsondersteuning is ‘in’. Beleidsmakers en werkers in de jeugdhulpverlening gebruiken de term in toenemende mate. Ook de ChristenUnie doet mee aan
de trend: de term is bijvoorbeeld te lezen in het verkiezingsmanifest: door middel
van opvoedingsondersteuning “wil de ChristenUnie het uiteengaan van ouders
voorkomen”. In deze bijdrage wil ik in kaart brengen wat opvoedingsondersteuning precies is. Voor wie is opvoedingsondersteuning bedoeld? Wat zijn de effecten
en waar liggen eventuele knelpunten? Tenslotte zal ik nagaan wat het verkiezingsprogramma zegt over opvoedingsondersteuning. Mijns inziens behoeft dit standpunt enige aanpassing dan wel nuancering.

Wat is opvoedingsondersteuning?
Opvoedingsondersteuning heeft betrekking op allerlei
activiteiten die tot doel hebben de opvoedingssituatie
van kinderen te verbeteren. Deze activiteiten richten zich
niet op het kind zelf, maar in de eerste plaats op de
ouders en de context waarbinnen opvoeding plaatsvindt: het gezin, de school, de kinderopvang en de buurt.
Je zou ook kunnen zeggen: opvoedingsondersteuning
heeft tot doel “opvoeders te helpen opvoeden”. Ouders
vormen altijd het aangrijpingspunt in opvoedingsondersteuning. Eén van de bekendste vormen van opvoedingsondersteuning is het consultatiebureau. Hoewel medisch
van oorsprong, is het consultatiebureau voor veel jonge
ouders de plek waar zij terecht kunnen met kleine en
grote vragen over hun baby of dreumes.
De populariteit van opvoedingsondersteuning is om twee
redenen begrijpelijk. Ten eerste heeft opvoedingsondersteuning een preventieve werking. Als ouders, die tot
bepaalde risicogroepen behoren, vroegtijdig worden bijgestaan bij hun opvoedingsvragen en – problemen, dan
kunnen ernstige ontsporingen voorkomen worden. Ten
tweede ziet de overheid opvoedingsondersteuning als
een recht: ouders hebben recht op een toegankelijk en
samenhangend aanbod aan opvoedingsondersteuning.
Het jeugdbeleid van de overheid is enerzijds gericht op
het voorkomen van (verergering) van problemen in
gezinnen. Met behulp van opvoedingsondersteuning
probeert men de sociale binding, de eigen vaardigheden
en de maatschappelijke positie van ouder en kind te versterken. Anderzijds biedt het jeugdbeleid steun als er
problemen zijn, door middel van het maatschappelijk
werk, Bureau Jeugdzorg en de RIAGG’s. Bij zeer ernstige
problematiek beschikt de overheid over maatregelen die

Dr. M. de Wolff is universitair docent
Algemene en Gezinspedagogiek in Leiden.
In 1998 schreef zij een hoofdstuk in de
RPF-publicatie ‘Individualisering en
gezinsbeleid’. Die publicatie is in 2000
wegens succes door de ChristenUnie en
het GMV opnieuw uitgegeven onder
de titel ‘Werken aan een rotsvast gezinsbeleid’ (deze publicatie is nog steeds te
bestellen voor e 10,-).
Meer informatie over Marianne de Wolff:
http://www.childandfamilystudies.
leidenuniv.nl/index.php3?m=154&c=110

ouders en jongeren beschermen of sanctioneren. Hierbij
moeten we denken aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, HALT, of opname in een jeugdinrichting. Het
jeugdbeleid is verdeeld over drie bestuurslagen: rijksoverheid, provincies en gemeenten. De gemeentelijke
overheden zijn verantwoordelijk voor de preventieve
jeugdzorg. Met andere woorden: opvoedingsondersteuning is in de eerste plaats een zaak van de gemeente.

Wat voor activiteiten?
Aan wat voor activiteiten moeten we nu concreet denken als we het hebben over opvoedingsondersteuning?
Om te beginnen gaat het om de gewone basisvoorzieningen die voor alle ouders en kinderen toegankelijk
zijn. Te denken valt aan:
• de jeugdzondheidszorg aangeboden door de kruisverenigingen en de GGD’s
• peuterspeelzalen en kinderopvang
• bibliotheek
• speel-o-theek
• sportverenigingen
• opvoedtelefoon, opvoedbureaus en opvoedwinkels
Bovengenoemde vormen van opvoedingsondersteuning
zijn gericht op alle ouders met opvoedingsvragen en
lichte opvoedingsproblemen. Daarnaast zijn er activiteiten voor specifieke doelgroepen zoals allochtone gezinnen, alleenstaande moeders in achterstandswijken, en
moeders met kinderen met een aangeboren afwijking.
Voorbeelden van opvoedingsondersteuning voor speciale
groepen zijn de oudercursus ‘Opvoeden Zo!’ voor (allochtone) ouders in achterstandssituaties en het project ‘Spel
aan huis’, waarbij vrijwilligers bij allochtone gezinnen
thuis komen spelen teneinde ouders te stimuleren meer
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aan de hand van een model. Hoe een kind zich ontwikkelt wordt bepaald door de wisselwerking tussen kind,
ouder en wijdere omgeving. Op elk van deze drie niveaus
(kind, ouder en omgeving) spelen zowel beschermende
als bedreigende factoren een rol. Risicofactoren bij het
kind zelf zijn bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen of
vroeggeboorte. Bij de ouders kan het gaan om de opvoeOpvoedingsondersteuning is in de eerste plaats een
zaak van de gemeente.

samen met hun kind te spelen. Een ander voorbeeld is
het programma ‘Moeders Informeren Moeders’ waarbij
jonge, onervaren moeders maandelijks bezoek krijgen
van een ervaren ‘bezoekmoeders’ die hen opvoedings- en
gezondheidsvoorlichting geven. Het programma ‘Opstap’
tenslotte is een leer- en spel programma voor ouders en
kleuters uit achterstandsgezinnen om ze voor te bereiden op de overgang naar groep 3. Hoewel al deze verschillende activiteiten hun specifieke doelstellingen hebben, draait het bij opvoedingsondersteuning vaak om:
• Het geven van voorlichting en informatie over
opvoeding en ontwikkeling
• Het bieden van praktische hulp bij de opvoeding
• Het geven van advies en het realiseren van een
vraagbaak, adviesmogelijkheid
• Het coachen van gezinnen of ouders middels huisbezoeken
• Verbeteren van de maatschappelijke positie van de
ouders
• Signaleren van problemen en eventueel advisering
over intensievere hulp.

Waarom is steun nodig?
Alle ouders hebben soms hulp of advies nodig. Ouders
worden wel eens onzeker door de overvloed aan informatie of soms tegenstrijdige adviezen in de media.
Vragen met betrekking tot opvoeding, omgang en het
gedrag van kinderen komen voornamelijk terecht bij de
huisarts. Maar ook leerkrachten, leidsters in de kinderopvang en medewerkers van het consultatiebureau geven
heel wat informele steun en adviezen bij alledaagse
opvoedingsvragen.
In enkele gevallen is meer steun nodig. Men spreekt dan
meestal van gezinnen die tot een ‘risicogroep’ behoren.
Of een gezin behoort tot een risicogroep, wordt bepaald
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dingsstijl (al dan niet warm), het hebben van psychische
problemen, en bijvoorbeeld het eigen verleden van de
ouder. Risicofactoren op het niveau van de omgeving zijn
bijvoorbeeld de woonomgeving, het behoren tot een allochtone groep en het opgroeien in een éénoudergezin.
Afzonderlijke risicofactoren leiden niet meteen tot problemen. Het is juist de opstapeling van risicofactoren die
bedreigend is voor de ontwikkeling van het kind. Als dergelijke risicofactoren zich opstapelen, is de kans aanwezig dat de draagkracht van het gezinssysteem overschreden wordt. Dan is steun of hulp van buitenaf nodig.

Knelpunten
Is opvoedingsondersteuning nu effectief? Opvallend
genoeg worden veel interventieprogramma’s, projecten
of oudercursussen nauwelijks systematisch geëvalueerd.
Vaak grijpt men terug op Amerikaans onderzoek, maar
deze onderzoeksresultaten kun je niet zomaar overplaatsen naar de Nederlandse situatie. Als er wel sprake is van
evaluatie, dan zijn de uitkomsten niet altijd eenduidig.
Niet duidelijk is wat precies de werkzame bestanddelen
van de aanpak zijn, of dat wellicht langs andere wegen
bereikt had kunnen worden en hoe lang het positieve
effect aanhoudt. Kortom: harde uitspraken over de effecten kunnen niet gedaan worden.
Een tweede knelpunt met betrekking tot opvoedingsondersteuning is het onoverzichtelijke aanbod: er is een
veelheid van programma’s, projecten en methodieken
die ook nog eens door verschillende sectoren aangeboden worden: onderwijs, jeugdgezondheidszorg, welzijn,
en justitie. Een groot nadeel van zo’n sector-gewijze aanpak is dat elke sector zijn eigen beleid formuleert en
eigen methodes kiest, terwijl de verschillende sectoren
dezelfde problematiek willen aanpakken. Kortom: het
aanbod is onsamenhangend en teveel versnipperd over
verschillende sectoren.
Tenslotte, de bestuurlijke regie over opvoedingsondersteuning laat veel te wensen over. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het preventiebeleid in de jeugdgezondsheidszorg, maar zijn vaak onvoldoende toegerust
om dat beleid vorm te geven. Met name in de kleinere
gemeenten staat het (preventieve) jeugdbeleid niet op
de politieke agenda. Daar komt dan nog bij dat de aan-
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bijvoorbeeld van wie de moeder last heeft van manische
depressies kan wellicht toch redelijk opgroeien doordat
het kind drie dagen in de week naar een kinderdagverblijf kan waar het wel een gestructureerde en voorspelbare opvoeding krijgt in tegenstelling tot thuis. Veel kinderen moeten opgroeien in een achtergestelde of geïsoleerde omgeving waar ze veel aan hun lot over gelaten
worden, zonder dat sprake is van ernstige verwaarlozing
Oplossingen
of mishandeling. Juist voor deze relatieve ‘lichte’ proGemeenten hebben vaak wel de bereidheid om te werbleemgezinnen is kinderopvang een uitkomst en dankzij
ken aan een preventief jeugdbeleid, het ontbreekt hen
de overheidssubsidies is kinderopvang voor hen beschikaan expertise en instrumenten om dat beleid vorm te
baar. Indien de subsidie aan de ouders gegeven zou worgeven en uit te voeren. In de vier grote steden is al wel
den, dan komt het geld niet aan het kind zelf ten goede.
veel ervaring opgedaan met preventief jeugdbeleid. Die
Ouders met een toch al krappe beurs en een slechte
ervaringen zouden door een landelijke stuurgroep kunfinanciële huishouding zullen de verhoogde kinderbijslag met dank aanvaarden voor het wegwerken van
Opvallend genoeg worden veel interventieprogramma's,
eigen schulden, maar zij zullen zeker niet hun kind
projecten of oudercursussen nauwelijks systematisch
plaatsen op een relatief duur kinderdagverblijf waarvoor
geëvalueerd.
zij in theorie wel het geld hebben gekregen. Met andere
woorden: door de kinderopvanggelden aan ouders te
geven, komt dit geld in ‘probleemgezinnen’ niet meer
nen worden samengevoegd en beschikbaar gesteld voor
aan het kind ten goede, terwijl dat in de huidige regekleinere gemeenten.
Verder zouden de activiteiten van de verschillende secto- ling wel het geval is.
ren (welzijn, justitie, gezondheidszorg) veel beter op
elkaar afgestemd moeten worden, en moet de samenConclusie
werking tussen de verschillende bestuurlijke lagen beter. Wat moet de ChristenUnie aan met opvoedingsonderMet ander woorden: een integrale aanpak van opvoesteuning? Ik sluit af met enkele aanbevelingen.
dingsondersteuning is nodig: men moet samenwerken,
1) Er moet niet uitsluitend geld gestoken worden in
over de grenzen van de sector en over de verschillende
uitbreiding van het aanbod van jeugdhulpverlening.
bestuurslagen heen.
Dat aanbod is te versnipperd en komt daardoor niet
altijd bij de mensen die het nodig hebben. Daarom
Standpunt van de ChristenUnie
moet geld gestoken worden in een betere samenwerDe ChristenUnie vindt dat opvoedingsondersteuning
king tussen de verschillende sectoren en bestuurslazoveel mogelijk in het kader geplaatst moet worden van
gen. In plaats van allerlei losse projecten zou de overhulp binnen het gezin en gericht moet zijn op herstel
heid een programmatische aanpak moeten kiezen.
van de natuurlijke gezinssituatie. Een behartenswaardi2) Er moet een landelijke stuurgroep komen die
ge zaak, maar strikt genomen is opvoedingsondersteugemeenten helpt bij het opzetten en uitvoeren van
ning altijd gericht op het gezin (en dan vooral de
een preventief jeugdbeleid.
ouders), dus veel voegt deze opmerking niet toe. Verder
3) Het idee om de overheidssubsidie op kinderopvang
pleit de ChristenUnie voor afschaffing van de subsidies
aan de ouders zelf te geven kan beter naar de prulaan kinderopvanginstellingen. Het zou eerlijker zijn
lenmand, omdat juist kwetsbare kinderen hier de
wanneer die opvanggelden naar de ouders zelf gaan in
dupe van kunnen worden.
de vorm van een kindgebonden budget, zo meldt het
verkiezingsprogramma. Ook ouders die geen gebruik
maken van ‘formele’ kinderopvang maken immers
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Hoe sympathiek deze redenering ook klinkt, een derge• Hermanns, J. (1995). Jeugdproblematiek en opvoedingsondersteuning.
lijke maatregel zou nadelig kunnen uitpakken voor kinIn: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 410-422.
deren in ‘lichte’ probleemgezinnen. Kinderopvang is
• Pels, T. & Distelbrink, M. (2000). Opvoedingsondersteuning: Vraag en
namelijk voor eenoudergezinnen of gezinnen waarbij
aanbod. In : T. Pels (Red.). Opvoeding en integratie. Assen: Van Gorcum.
sprake is van verslaving of psychiatrische klachten bij de
• Dijke, A van, Snijders, J., & Terpstra, L. (1999). Het werkveld opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering: Theorie en praktijk. Utrecht:
ouder(s) een belangrijke, laagdrempelige vorm van
NIZW
opvoedingsondersteuning. Een anderhalf-jarige peuter
sturing van de verschillende voorzieningen weer in handen ligt van andere overheden: de rijksoverheid is verantwoordelijk voor de justitiële voorzieningen, jeugdhulpverlening is een zaak van de provinciale overheid,
terwijl ouder-en-kind-zorg voor 0-4 jarigen via de kruisverenigingen regionaal georganiseerd zijn.
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Communicatie en samenhang
Interview met een bevlogen huisarts
Door Erik van Dijk

Naast het gemeentehuis van Katwijk, met alleen een weg
ertussen, ligt de praktijk van huisarts Moolenburgh (zie foto).
Het is symbolisch voor de korte lijnen tussen de verschillende
partners in het Katwijkse Platform Verslavingszorg, waarvan
Hans Moolenburgh de voorzitter is. Korte lijnen, maar ook:
weten wat er leeft op straat, iedereen erbij betrekken en goed
onderbouwen waar je mee bezig bent. Dat zijn belangrijke
succesfactoren van het Platform Verslavingszorg, dat intussen
met veel meer bezig is dan alleen verslavingen.

Het Platform is begonnen in 1993, toen een aantal jonge
heroïneverslaafden zeiden: ‘als mijn ouders hier meer
over hadden geweten, dan was dit misschien niet
gebeurd.’ Op initiatief van een jongerenwerker werd er
een grote groep betrokkenen bij elkaar geroepen:
gemeente, GGD, welzijnswerk e.d. “In eerste instantie
ging het over heroïneverslaving. In het dorp was er toen
nog een heel stuk ontkenning. Wij besloten bekendheid
te gaan geven aan het probleem. We hebben eerste een
globaal onderzoekje gedaan en vastgesteld dat er inderdaad een behoorlijke groep verslaafden was. In een kerk
met 600 tot 700 mensen heb ik vervolgens verteld wat
de prijzen van allerlei soorten drugs in Katwijk waren,
waar je het kon krijgen, om hoeveel verslaafden het
ging, wat voor soort jongeren dat dan waren en om wat
voor soort ouders het ging. Dat kwam nogal heftig over

en in de pers kreeg je meteen berichten over ‘drugsdorp’
en zo.” Het Platform is toen begonnen met voorlichtingsen preventieprojecten bij scholen en voor ouders.
Hadden jullie toen al vergelijkingscijfers met andere dorpen in de buurt of vergelijkbare dorpen elders, waaraan
jullie konden zien of het in Katwijk erger was dan ergens
anders?
“Nee, ons onderzoek toen was heel globaal. Onze cijfers
varieerden toen van 200 tot 400 drugsverslaafden. De
pers maakte daar natuurlijk meteen 400 van …
In 1995 riepen heel veel mensen: als je het drugsprobleem wilt oplossen, moet je een coffeeshop neerzetten.
Veel andere gemeenten bliezen daarover heel hoog van
de toren. Dat was dé oplossing.
Wij hebben een notitie geschreven, waarin we analyseer-

Participanten Platform Verslavingszorg
•
•
•
•
•
•

Huisarts (onafhankelijk voorzitter)
GGD- ZHN (voorheen GGD D&B)
Politie Hollands Midden
Gemeente Katwijk
Kubus 85 = Factor Welzijn, Stichting voor
Sociaal Cultureel Werk Katwijk
Stichting De Brug, christelijke verslavingszorg
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
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•
•
•
•
•
•
•

Ouders van Drugsgebruikers
Anonieme alcoholisten, werkgroep Katwijk (AA)
Parnassia, Pycho-Medisch Centrum
Bureau Jeugdzorg Rijnland
Narcotica Anonymous
Vereniging van Relaties van (Ex-) Gedetineerden
Rhijngeestgroep
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den in hoeverre een coffeeshop nu oplossingen bood
voor welke problemen. Voor- en tegenstanders hebben
daarna kunnen reageren op onze stelling dat een coffeeshop een schijnoplossing biedt, die bovendien andere
oplossingen in de weg staat. Wil je als overheid geloofwaardig zijn, dan moet je in ieder geval duidelijk worden. Geen coffeeshop dus. Dat was het standpunt van
het Platform en de gemeente heeft zich daarop gebaseerd. Toen de discussie later weer oplaaide, is de
gemeente Katwijk het grondig gaan uitzoeken. Dat is
de Alcohol- en Drugsmonitor 2000 geworden. Wij zijn
de enige gemeente van deze omvang (ruim 40.000
inwoners) die zoiets zelf heeft laten onderzoeken.
Katwijk heeft daar veel geld ingestoken. Uit die monitor
bleek nergens dat Katwijk een groter probleem had dan
andere gemeenten.”
Een coffeeshop biedt een schijnoplossing, die bovendien andere oplossingen in de weg staat.

“Ons uitgangspunt is, dat iedereen die dat wil aan drugs
kan komen (hasj, heroïne, cocaïne e.d.). Zo’n 95% van de
drugs bereikt ook echt de gebruiker, slechts een heel
klein deel wordt onderschept. Iedere jongere krijgt dan
ook een moment in zijn leven, dat hij of zij geconfronteerd wordt met drugs en een keus moet maken. Dat
geldt overigens nog sterker voor alcohol. De eerste jaren
zijn we druk bezig geweest met drugs, de laatste jaren
zijn we ook met alcohol aan de slag gegaan.”
Vertel eens over de verschillende projecten die jullie hebben en wie jullie daarbij betrokken hebben…
“Op een gegeven moment zijn we naar de kerken
gestapt en hebben we gezegd, dat het niet terecht is dat
de kerken hier niet in meedoen. Zij horen het zout der
wereld te zijn, maar zijn op straat niet te vinden. Dat
hebben zij zich aangetrokken. Zij hebben toen Stichting
de Brug opgericht en zijn o.a. een inloophuis voor drugsverslaafden begonnen. Daar komen door het jaar heen
nu zo’n zeventig zware drugsverslaafden. Dat is voor ons
een hele goede ingang geworden om die verslaafden te
begeleiden. De Brug is gegroeid en heeft nu twee maatschappelijk werkers in dienst. De Brug krijgt een heel
bescheiden subsidie en wordt verder volledig ondersteund door de kerken.”

Vanuit De Brug zijn ze gevangenissen en verslavingsinstellingen gaan bezoeken en brieven en kaartjes gaan
schrijven. Zij nemen verantwoordelijkheid voor de uitvallers, de mensen die van de rand van de Katwijkse samenleving zijn gevallen. Zij laten zien dat de gemeenschap
ze niet laat stikken, maar er nog steeds voor ze is. Zij
laten zien dat ze nog steeds bij de gemeenschap horen,
door naast ze te gaan staan. Reïntegratie moet van
beide kanten komen.
Het Platform heeft nu een project, waarbij iedere
Katwijker die uit de gevangenis of een verslavingsinstelling komt, meteen professionele begeleiding en een
uitkering krijgt, zodat ze geen moment in een gat vallen
en terugvallen.”

Geld
“Geld speelt bij dit soort projecten altijd een rol. Het is
vooral erg lastig om projecten gefinancierd te krijgen die
zichzelf nog niet bewezen hebben. Ik vind het geweldig
dat Katwijk zo z’n nek uitsteekt en nieuwe initiatieven
financieel ondersteunt.
Zo’n reïntegratieproject met vrijwilligers als mentoren is
nieuw, dus je moet het zelf bedenken, ontwikkelen en
hindernissen overwinnen. Het vraagt vaak strijd om iets
te bewijzen. Als dat lukt, dan moet het wel regionaal
gaan draaien om het overeind te kunnen houden.
Zo heeft dat ook gewerkt bij een project, waarbij jongeren die dreigden af te glijden en bijvoorbeeld in aanraking waren gekomen met de politie in een begeleidingstraject kwamen. Dat was zo succesvol, dat het
regionaal is gaan draaien. Dat loopt nog steeds. Wij zien
onszelf wat dat betreft als een soort proeftuin.”

Reïntegratie
“De Brug doet intussen veel meer. Zij proberen bijvoorbeeld invulling te geven aan Jezus’ woorden ‘ik ben in
de gevangenis geweest en jullie hebben mij bezocht’.
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Hans Moolenburgh in gesprek met jongeren tijdens een voorlichtingsactiviteit over XTC ( 9 juli 2003). Foto door Dick Hogewoning.

XTC
“De afgelopen jaren zijn we ook tegen XTC aangelopen.
Wij hebben op een rijtje gezet wat XTC is en doet. We
zijn enorm geschrokken, van wat XTC bijvoorbeeld aanricht in de hersenen. We hebben vervolgens jonge
gebruikers gevraagd om ons te helpen hoe wij die boodschap het best aan hen kunnen vertellen. We kwamen
toen op het voorbeeld van een spons die je uitknijpt. Dat
is namelijk wat in je hersenen gebeurt. Dat verhaal hebben we verteld op een door ons georganiseerde house
party, waar zo’n 300 jongeren zijn geweest. Dat kwam
flink aan. De discussie met de jongeren over de gevaren
van XTC is overigens nog volop gaande, o.a. via de lokale
jongeren-website (http://www.kattuk.nl).

Belangrijk bij alcohol is dat je niet moet willen
bestrijden, maar beheersen.

We zijn ook naar het ministerie gegaan en hebben
gezegd dat ze met dit verhaal over de gevaren van XTC
naar buiten moeten komen. Dat mógen ze niet voor zich
houden. Zij dekken zich dan in met het argument dat de
onderzoeken elkaar nog tegenspreken en dat ze het nog
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niet zeker weten. Maar wij vinden, dat wat tot nu toe
bekend is dermate ernstig is, dat je daar mee naar buiten moet komen.”

Alcohol
“Alcohol is veel breder en lastiger dan drugs. Daarom
hebben wij veertig mensen uit de maatschappij (waaronder drie raadsleden) gevraagd om mee te denken.
Daar zijn vijf werkgroepen uit gevormd. Dat vergde
nogal wat coördinatie, maar uiteindelijk is daar het
Alcoholplan uitgekomen.
Essentieel bij zo’n plan is de onderbouwing met cijfers.
Wij zijn daarvoor gaan meten op locatie (zie foto’s
Meetkeet op pagina 14). Daarmee hebben we een uniek
responsepercentage gehaald van ruim 80%. Bij ons kwamen er toch wel schokkende cijfers uit. Jongeren blijken
gemiddeld op 15 glazen met alcohol op een uitgaansavond uit te komen. Daar moet je wat mee. Je kunt er
niet omheen.
Belangrijk bij alcohol is, dat je niet moet willen bestrijden, maar beheersen. Daarbij werkt de voor Nederland
en zeker voor Katwijk aansprekende analogie met waterbeheersing heel goed. De dijken zijn de regels. Wij hebben in kaart gebracht welke regels er allemaal zijn. De
gemeenteraad is daar nu naar gaan kijken, vooral naar
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de horeca- en drankwetgeving. Rond de regelgeving
heeft de gemeente een hele duidelijke regiefunctie.
Ook de kerken willen wij benaderen. Zij moeten ook
nadenken over hoe zij met alcohol omgaan. Laten ze er
maar eens een preek aan wijden. Laten ze maar eens kijken wat er in de Bijbel over alcohol staat. Laten ze maar
catechisatiemateriaal ontwikkelen. Laten de kerken in
ieder geval hun verantwoordelijkheid hierin serieus
nemen. Zij mogen zich niet aan deze discussie onttrekken. Zij hebben een voorbeeldfunctie.”

Overlast
“Bij alcohol en overlast op straat stonden wij voor de vraag
hoe je de jongeren bereikt waar het eigenlijk om gaat. We
hebben door de politie negentien jongeren van een jaar of
achttien laten bellen die bekend zijn bij de politie als overtreders en de politie laten vragen of ze willen helpen. Al
die jongeren reageerden positief. Dat is het project VIKS
(Veilig In Katwijk Stappen) geworden. Deze jongeren gaan
nu naar scholen toe om in klassen met andere jongeren
van 14 en 15 jaar over regels te discussiëren.”
Hoe is de omslag bij hun tot stand gekomen?
“We hebben een aantal bijeenkomsten met hen gehouden, waar we hen hebben aangesproken op hun gedrag
en op hun voorbeeldfunctie. Ook hebben we hen de
gezondheidsgevolgen van alcohol uitgelegd. Daar
schrokken ze erg van, dat hadden ze nog niet eerder
gehoord. Ze worden altijd alleen maar gewaarschuwd in
verband met overlast…
De omslag vindt eigenlijk al plaats op het moment dat
een politieagent belt en zegt ‘wij hebben je hulp nodig’.
Samenwerking zoeken werkt! De politie had zelf nooit
verwacht dat die belronde iets op zou leveren, maar was
stomverbaasd en aangenaam verrast over de response.”
Hoe kun je voorkomen dat het zover komt met die
jongeren?
“Ik ga uit van een groeiproces waarbij de jongere te vergelijken is met een rups die zich ontwikkelt, die goed
gevoed moet worden en moet weten waar hij wel en
niet van kan eten. Als iemand eenmaal zijn puberteit
induikt - in z’n cocon zit - is hij of zij veel moeilijker te
bereiken. Vóór die tijd moet je goed gevoed zijn. Dan
moet je al weten of je met drugs wel of niet kan vliegen.
Als je in de cocon zit en je gebruikt drugs, denk je dat je
een vlinder bent en blijf je erin rond cirkelen. Als je toch
naar buiten weet te kruipen is de grote vraag hoe je alsnog kan leren om te vliegen. Je bent letterlijk vleugellam.”
Hoe bereiken jullie die rupsen?
“Op alle scholen krijgen ze voorlichting. Dat is geen softe
voorlichting. Daar zitten kinderen ook helemaal niet op

te wachten. Benoem het maar gewoon. Met een genuanceerd gedoogverhaal schieten we niks op. Dat waarderen
ze ook niet. Zij zijn vaak nog veel harder dan wij.”

Het gezin
Zo komen we bij het gezin. Hoe staat het daarmee?
“Laten we vooropstellen, dat het met de meeste gezinnen en een groot deel van de kinderen gewoon heel
goed gaat. Daarnaast kun je je natuurlijk wel zorgen
maken over bepaalde ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: één
op de vijf kinderen eet met het bord op schoot voor de
televisie, kinderen zijn minder thuis, jonge kinderen zijn
’s avonds laat nog op straat, etc. We zijn nu bezig met
enquêtes op scholen en dan valt op dat ouders hun kinderen veel minder in de gaten houden dan we zouden
willen. De controle op het kind is blijkbaar verminderd.
Dat kom je ook bij het alcoholvraagstuk weer tegen: er
wordt te jong en te vroeg gedronken door kinderen.
Hoe doorbreek je dat? Wat zijn de ingangen om bij een
gezin naar binnen te kunnen komen? Via de ouders,
via de kinderen?
Als het gaat om gezinnen is de signaleringsfunctie nog erg gebrekkig. Het gezin is nog een
beetje een gesloten doos.
Eerst moet je natuurlijk goed in kaart brengen wat de
problemen nu precies zijn. Algemeen wordt wel erkend
dat communicatie het grote probleem is. Hoe en waarover communiceert een gezin intern? Als ze voor de buis
eten dan is er geen onderling overleg meer, worden er
geen verhalen meer verteld. Als een kind drinkt en er
komt geen commentaar op, dan is er een gebrek aan
communicatie. Alles wat wij van het Platform doen heeft
te maken met communicatie. Communicatie en samenhang. De onderlinge samenhang binnen het gezin en
met de gemeenschap waarin dat gezin functioneert.”
Hoe signaleer je problemen?
“De uitdaging is interne problemen signaleren voordat
er een crisis is, voordat er echt iets spaak loopt. Twee
belangrijke vragen: hoe signaleer je, en vervolgens: hoe
intervenieer je?
Als het gaat om gezinnen is de signaleringsfunctie nog
erg gebrekkig. Het gezin is nog een beetje een gesloten
doos. Maar als er dan wel een probleem gesignaleerd
wordt, hoe zorgen we dan dat de juiste ouders de juiste
opvang, hulp en begeleiding krijgen? Over ouder-begeleiding is erg weinig nagedacht. Hoe bereikt opvoedingsondersteuning bijvoorbeeld die doelgroepen, die het ook
echt nodig hebben? Als een school over een onderwerp
een voorlichtingsavond geeft, dan komen daar niet de
ouders die er zouden moeten zijn. Hoe krijg je die wel?
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lichting. Zij moeten de meerwaarde gaan zien. Eigenlijk
moeten ze er het gevoel aan overhouden dat het hen
ontlast in plaats van belast.
Ook als je begint met opvoedingsondersteuningsavonden, kun je met de scholen bespreken hoe je nu de juiste
ouders daar krijgt. Scholen kunnen ouders ergens op
aanspreken, maar ook ouders onderling kunnen elkaar
aansporen om naar zo’n avond te gaan.”

De bestuurlijke kant van het verhaal

Als een kind op straat wordt opgepakt met drank, krijgen de ouders sinds kort een brief van de gemeente,
waarin staat dat dit is gebeurd en waarin ze worden
gewezen op de cursus alcohol en gezin.
We trainen verder ook mensen hoe ze alcohol als probleem kunnen herkennen. Dat hebben we gedaan met
alle sociëteiten, wijkverenigingen, barpersoneel, maar
ook met mensen die in de eerste lijn staan zoals consultatiebureaus. Op termijn willen we dit ook richting
onderwijspersoneel en ouders gaan doen.”
Hoe ziet u de rol van scholen in dit alles?
“Het probleem bij scholen is, dat iedereen bij problemen
altijd wijst naar de scholen. Iedereen weet zo goed wat
scholen zouden moeten doen. De school is een zwaarbelast instituut. Scholen krijgen zoveel op zich af, aan de
ene kant vanuit Den Haag en aan de andere kant vanuit

Het begint met ontferming. Iemand moet zich het lot
van zijn medemens aantrekken, betrokken zijn bij een
probleem.

de maatschappij. Zoveel problemen worden naar de scholen toegeschoven. Zoveel oplossingen worden er ook van
ze verwacht. Je moet dan ontzettend uitkijken hoe je die
scholen benadert met jouw problemen en oplossingen.
De maatschappij heeft toch ook een verantwoordelijkheid richting de scholen? Laten wij ons eens afvragen,
hoe wij de scholen kunnen helpen! Ik ben op een gegeven moment met de directeuren van basisscholen om de
tafel gaan zitten en heb gezegd dat zij zelf moeten aangeven waar zij tegenaan lopen en wat zij aan hulp vanuit de maatschappij nodig hebben. De leiding van een
school moet zelf de noodzaak zien van bepaalde voor-
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Waar lopen jullie op bestuurlijk terrein tegenaan?
“In het begin loop je erg op tegen verkokering en concurrentie. Elke organisatie denkt dat zij de instantie zijn die
de problemen moet oplossen. De verslavingszorg heeft
bijvoorbeeld de neiging om te zeggen dat dit hun pakkie
an is. Het kan dan jaren duren voordat een organisatie
ziet, dat er winst zit in het met elkaar om de tafel zitten.
Elke organisatie krijgt daardoor veel meer ingangen. Je
hoeft het natuurlijk niet altijd met elkaar eens te zijn, als
je maar met elkaar om tafel blijft zitten. Het kost tijd om
consensus te bereiken. Soms is het een hele worsteling.
Soms rol je over elkaar heen, maar ook uit botsingen
kunnen hele goede dingen voortkomen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar zijn er
heel veel nieuwe raadsleden gekomen en we merkten
dat we opnieuw moesten gaan uitleggen waar wij mee
bezig waren. Soms gaat er ook een voor ons belangrijke
ambtenaar weg. Ook dan kan je een hapering krijgen,
bijvoorbeeld in de informatievoorziening richting de
raad. Dat zijn de momenten dat je heel goed moet
oppassen dat alles goed op elkaar aan blijft sluiten. Wij
moeten heel erg in de gaten houden, dat wij niet doorstomen en het contact met bijvoorbeeld de gemeenteraad verliezen. Het is een samenspel. Ook daar is communicatie weer heel erg belangrijk.”
Bent u bezorgd over alle bezuinigingen?
“Het geeft onzekerheid. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Wat is straks nog de ruimte om ook een keer ‘op
onze bek te gaan’. Mogen projecten nog het risico lopen
te mislukken? Daar moet je niet meteen hard op afgerekend worden. Je hebt steun nodig van de gemeente.
Gemeenteraad en verantwoordelijke wethouder moeten
risico’s durven nemen.”
Als andere gemeenten ook met deze dingen aan de slag
willen, waar en hoe beginnen ze?
“Het begint met ontferming. Iemand moet zich het lot
van zijn medemens aantrekken, betrokken zijn bij een
probleem. Het begint bij de straat en bij de mensen die
de straat kennen, bijvoorbeeld bij een jongerenwerker
die weet hoe het er in een discotheek aan toegaat. Hen
moet je bij elkaar halen en vragen wat nou echt de problemen zijn en welke oplossingen er mogelijk zouden
zijn. Dat moeten mensen zijn die net iets boven dat

ThemaInterview

straatniveau kunnen denken, die enigszins kunnen relativeren. In het Platform hebben we een mix van mensen
die de straat kennen en mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheden hebben. Er zit een gemeenteambtenaar
bij, een politieagent (en dan niet de baas van de politie,
maar ‘iemand van de straat’), de GGD, maar ook andere
mensen die uitvoerend bezig zijn.
Het eerste initiatief zou van een raadslid of wethouder
kunnen zijn, iemand die die betrokkenheid voelt, die wil
luisteren en die ook bereid is iets uit handen te geven,
die anderen durft uit te dagen met plannen en ideeën te
komen. Dan zal er in een andere gemeente misschien
iets heel anders uitkomen dan wat wij in Katwijk doen,
maar dan heb je wel draagvlak gecreëerd binnen de
gemeenschap. Mensen moeten zich kunnen identificeren met een beleid. Dat kan alleen maar als de mensen
waar het om gaat mee hebben geholpen bij de ontwikkeling. De uitvoering van het beleid wordt dan ook veel
leuker, want je staat er niet alleen voor.
Je hebt er ook een paar creatieve denkers bij nodig. En er
moeten mensen bij zitten die theoretisch kunnen denken en kunnen onderbouwen waar je mee bezig bent.”
“Kerken vormen ook een deel van de sleutel, maar dan
moeten ze wel een stuk arrogantie laten varen. Het
gevaar is, dat je moraliserend wordt, maar zodra je de
vinger gaat opheffen ben je fout bezig, dan ben je het
contact kwijt. Je moet kruipen in de huid van en naast
mensen gaan staan.
Bij gezinnen moet je dus ook niet van bovenaf beginnen.
Anders gaan ouders meteen in de verdediging.
De Brug heeft een groep ouders die al jaren lang de

straat opgaan en hangjongeren aanschieten met de
vraag hoe het met ze gaat. Vaak zijn dat hele open
gesprekken. Zo sla je bruggen. Je doorbreekt de bedreiging die van zo’n groep hangjongeren uitgaat. Zoiets kan
dan weer ondersteund worden door gebedsgroepen.”
Bij gesignaleerde problemen moet je vervolgens steeds
weer kijken: wie heeft op dit moment bij dit probleem de
juiste ingang bij de betrokken mensen. De onderwijzeres,
de politie, de jeugdwerker, de huisarts, andere jongeren,
andere ouders? Daar is geen algemene regel voor. Het
moeten wel mensen zijn die het probleem kúnnen signaleren en ernaast kúnnen gaan staan.
Het is een hele oude boodschap: Heb uw naaste lief.”

Platform Verslavingszorg Katwijk
Callaoweg 1
2223 AS Katwijk
E-mail secretaris Thea Guijt: tsaguijt@xs4all.nl
Algemene informatie over Katwijk is te vinden via:
www.katwijk.nl
Het Platform heeft nog geen eigen website. Het Alcoholplan
en de rapportage Alcohol Meetkeet zijn te downloaden via:
www.wi.christenunie.nl
(zoek in de nieuwsrubriek naar dit interview).
Stichting De Brug heeft wel een website:
http://www.stdebrug.nl

Uit: Rapportage Alcohol Meetkeet; resultaten van een onderzoek
uitgevoerd onder uitgaanders te Katwijk in het kader van het
Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg. (april 2003, 131 p.)
Zo’n 70% van alle benaderde personen heeft de vragenlijst ingevuld. De
resultaten hebben betrekking op 807 personen. Van de vragenlijsten is
65% ingevuld in een café, 19% in een jongerensociëteit en 17% in een
voetbalkantine. De mannen maken 65% uit van de onderzoekspopulatie.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 23 jaar. Ruim driekwart
gaat minstens één keer per week uit.

van de uitgaanders is de afgelopen maand niet dronken geweest. Een
deel van de uitgaanders gebruikt tijdens de avond ook een vorm van

Van de deelnemers drinkt 97% af en toe alcohol; 15% van de uitgaanders

drugs. Voor 6,1% van de uitgaanders is dit cannabis, voor 5,3% van de uit-

drinkt dagelijks. Als de uitgaanders drinken, drinken ze op een doorde-

gaanders is dit cocaïne en voor 2% van de uitgaanders is dit XTC of

weekse dag gemiddeld 2,5 glazen alcohol. Op een dag in het weekend is

speed. Mannen gebruiken vaker drugs dan vrouwen.

dit 11,7 glazen. Mannen drinken systematisch meer dan vrouwen. Met
deze hoeveelheden is 43% van alle uitgaanders een riskante drinker

Het alcoholgebruik voor de mannen is ongeveer even hoog als dat van

(=dagelijks drinken of een paar keer in de week minstens vier glazen of

mannelijke cafébezoekers in een vergelijkbaar onderzoek te Amsterdam.

op een dag in het weekend minstens tien glazen).

De vrouwelijke uitgaanders drinken duidelijk minder dan in Amsterdam.

Tijdens de uitgaansavond hebben de mannen op het moment van invul-

Er wordt in Katwijk minder cannabis gebruikt dan in Amsterdam. De ver-

len van de vragenlijst gemiddeld 8,5 glazen genuttigd. Voor vrouwen is

houding tussen het cocaïnegebruik en het cannabisgebruik (bijna even-

dit 3,6 glazen. Ongeveer eenderde van deze hoeveelheid is gedronken

veel) is opvallend. Er zijn echter onvoldoende gegevens om vergaande

voordat zij in de uitgaanslocatie waren ('indrinken' thuis). Slechts 20%

conclusies te verbinden aan dit cocaïnegebruik...
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Jongeren en risicogedrag in
de laatmoderne samenleving
Door dr. Joost van Loon, Reader in Social Theory aan de Nottingham Trent University
en directeur van de Centre for Research in Culture and Communication

Nederland wordt over het algemeen internationaal geroemd vanwege haar sterke gezondheidscultuur.
Met name als het gaat om seksualiteit dient het Nederlandse model als voorbeeld voor vele beleidsadviseurs en lobbygroepen die gericht zijn op het terugdringen van met name zwangerschappen en seksueel
overdraagbare aandoeningen (SOA’s) onder jongeren (Ingham, 2001).

In general, studies of the Dutch experience have concluded
that the underlying reason for success has been the combination of a relatively inclusive society with more open
attitudes towards sex and sex education, including
contraception. This has paved the way for sexual relationships to be discussed at an early age – before barriers of
embarrassment can be raised and before sex education
can be interpreted as sending a signal that the time has
come to start having sex. (UNICEF 2001, p. 21)
Ook voor de Britse beleidsmakers wordt Nederland aangedragen als een lichtbaken, waarop moet worden
gekoerst wil de Britse samenleving meer in de pas gaan
lopen met de rest van Europa. Zwangerschappen onder
tieners in Groot-Brittannië en de frequentie van seksueel
overdraagbare aandoeningen onder jongeren zijn in verhouding schrikbarend veel hoger dan in Nederland.
De vraag is nu hoe zo’n bakenfunctie kan worden vertaald in de praktijk? Hoe kan men bewerkstelligen dat
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Britse jongeren een houding aannemen ten aanzien van
seksualiteit die vergelijkbaar is met die van de
Nederlandse jeugd?
De Britse seks-experts hebben hierop voornamelijk
slechts twee vrij identieke antwoorden:
(1) meer seksuele voorlichting op jongere leeftijd en
(2) gemakkelijkere toegang tot contraceptie (en abortus)
voor jongeren.
Deze vertaalslag heeft met name te maken met het feit
dat de zogenaamd open Nederlandse seksualiteitscultuur institutioneel is verankerd in het onderwijs en de
seksuele gezondheidszorg (Rutgersstichting, abortusklinieken, SOA klinieken).

De Moderniteit
We zitten hier met een erfenis van de moderniteit. Het
moderniseringsproces, dat in West Europa op gang
kwam met het samenvallen van een economische en
politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw,
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wordt gekenmerkt door een toenemende institutionalisering van sociale functies. Steeds meer aspecten van
het dagelijks leven zijn over de jaren heen onttrokken
aan de autonomie van menselijke verbanden en gereguleerd middels wetgeving, organisaties en contracten. In
de moderniteit hebben wetenschap en technologie
getracht de gehele betekenis van het bestaan te herdefiniëren. Waar dit voorheen een zaak was van religieuze
reflectie en kerkelijke doctrine, werd het omgevormd tot
vraagstukken die geheel los van levensbeschouwing aan
wetenschappelijke redenering en toetsing konden worden onderworpen. Zoals de Franse filosoof Michel
Foucault (1970) al eens schreef: ‘het moderne denken
wordt gekenmerkt door de opkomst van de mens als
zowel oorsprong als ook eindbestemming van het
weten’. De mens als heerser over God, de natuur en de
geschiedenis. Als de realiteit niet strookte met deze
opvatting, was er slechts sprake van een tijdelijke tekortkoming. Wetenschap en technologie zouden deze lacune
wel kunnen overbruggen.
In de moderne samenleving staat de mens centraal in de
definiëring van vraagstukken en oplossingen. Het is een
proces waarin de mens meer en meer autonoom wordt
van God, natuur en geschiedenis. De ontwikkeling van de
gezondheidszorg en het onderwijs zijn daar duidelijke
voorbeelden van en dus ook de ontwikkelingen op het
gebied van seksualiteit.

Contraceptie en de Seksuele Revolutie
De zogenaamde seksuele revolutie van de jaren zestig bijvoorbeeld, wordt doorgaans afgeschilderd als een verhaal
van bevrijding. Vrouwen werden bevrijd van het moederschap, homo’s en lesbiennes werden bevrijd van de
heteroseksuele dogmatiek en jongeren werden bevrijd
van de heerschappij van hun ouders en in staat gesteld
zelf de wereld te ontdekken zonder voortdurend verantwoording te hoeven afleggen aan volwassenen.
Deze drie processen hangen sterk samen met een ontkoppeling van seksualiteit en biologische reproductie en vervolgens van seksualiteit en moraliteit. De medische technologie op het gebied van geboorteregulering nam een
enorme sprong met de introductie van de pil, begin zestiger jaren. Vrouwen werden aangemoedigd zich actief te
bemoeien met de planning van hun gezin. Dit hing vooral
samen met een proces van rationalisering waarin de
mens steeds minder afhankelijk wordt van de natuur,
maar ook met de veranderende organisatie van arbeid en
consumptie. Ongepland kinderen krijgen werd steeds
meer gepresenteerd als onverantwoord.
Het is dan ook geen verrassing dat in dezelfde periode
abortus meer en meer bespreekbaar werd. Dit was
immers niet meer dan een verlenging van de rationele
regulering van de voortplanting en de onbetwistbare centraliteit van de mens in relatie tot de natuur.
Wat minder voor de hand ligt is, dat met het toenemende
gebruik van contraceptie ook een toenemende vraag ont-

stond naar abortussen. Immers, is het gebruik van contraceptie niet bedoeld om ongewenste zwangerschappen
tegen te gaan? Het probleem met deze laatste opvatting
is dat het contraceptie afschildert als een puur instrumenteel-technologische kwestie, als een gereedschap dat
wordt toegepast om een bepaald effect te bewerkstelligen. Echter, wat hierbij over het hoofd wordt gezien is dat
het gebruik van contraceptie verankerd is in een omvattend cultureel proces. Seksualiteit betreft niet simpelweg
een serie rationele handelingen, maar gaat gepaard met
verlangens, emoties, gevoelens, angsten. Het is ook een
sociaal proces waarin twee personen iets bijzonders met
elkaar delen dat sterk verbonden is met niet alleen hun
lichamelijke maar ook hun geestelijke bestaan.
Het gebruik van contraceptie heeft niet alleen maar een
effect op de gevolgen van seksuele interactie, maat ook op
de aard van deze interactie. Haar betekenis verandert. Het
is niet langer een procreatieve daad, waarvan het gevolg
kan zijn dat een man en een vrouw verantwoordelijk worden voor het leven van een nieuw persoon, maar een in
betekenis veel beperktere handeling van lustbevrediging.
Het gebruik van contraceptie vereist een ander soort
mentaliteit ten aanzien van seksuele interactie; en dit
betekent ook een ander soort houding ten aanzien van
het leven zelf. Het geven van leven aan een nieuw persoon
wordt iets dat kan worden gekozen of geweigerd. Abortus
is simpelweg een verlenging van de weigering van het
leven. De verspreiding van de contraceptieve mentaliteit
onder een bevolking heeft automatisch tot gevolg dat
abortus meer en meer geaccepteerd zal worden.
Een nog veel eenvoudigere alternatieve verklaring voor
het samenvallen van een toenemend gebruik van contraceptie en een toename in abortus is dat met het wegvallen van het zwangerschapsrisico mensen meer seks zullen
hebben zonder dat ze daarbij kinderen willen (Paton,
2002). Geen enkel voorbehoedsmiddel is echter 100% ‘veilig’. In recent onderzoek in opdracht van het STISAN, stelt
Jenny Rademakers dat in het jaar 2000 maar liefst 29%
van alle abortussen in Nederland gerelateerd was aan het
falen van condoomgebruik en ruim 31% aan falend pilgebruik (Rademakers, 2002: 29). Dat wil zeggen, de grote
meerderheid van ongewenste zwangerschappen in
Nederland vindt plaats ondanks het gebruik van contraceptie.
In wat wordt gezien als het onvermijdelijk proces van de
‘seksualisering van de samenleving’ (UNICEF, 2001) mag het
dan ook niet zo verbazingwekkend zijn, dat het aantal tienerzwangerschappen in Nederland de laatste tijd behoorlijk is toegenomen (CBS, 2001). Voor een deel is dit onzichtbaar gebleven omdat deze merendeels verdwijnen in de
abortusklinieken (Rademakers, 2002). Echter, in de grote
steden zijn de toenamen dramatisch (Garssen and
Sprangers, 2000: 27). Zo meldt het Jongeren Informatie
Punt in Den Haag dat daar het aantal tienerzwangerschappen de laatste vijf jaar is toegenomen met ruim 22% (JIP,
2002).
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Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
Hetzelfde proces vindt plaats ten aanzien van seksueel
overdraagbare aandoeningen. Een ongewenst neveneffect van de seksuele revolutie was dat ziekten als gonorroe en syfilis ineens weer de kop op staken en zich snel
verspreidden onder de bevolking van de Westerse
wereld. Het bleek al snel, dat de wens van de mens om
de natuur te beheersen weinig rekening had gehouden
met het vermogen van de natuur, hier met name in de
vorm van bacteriën en virussen, om zich op haar beurt
‘aan te passen’ aan menselijk gedrag. In de jaren tachtig
nam dit een nog veel dramatischere wending met de
verspreiding van HIV/AIDS met name onder homoseksuele mannen, drugsgebruikers en prostituees.
De pil biedt uiteraard geen bescherming tegen SOA’s en
is dus als ‘veilig voorbehoedsmiddel’ niet langer afdoende. In de jaren tachtig verschoof de aandacht zich derhalve naar het verspreiden van condooms en het aanmoedigen van condoomgebruik. ‘Veilig vrijen’ werd een veelgebruikt slogan, maar het concept van ‘veiligheid’ is hier
nogal verdacht. Uit onderzoek in opdracht van de Alan
Gutmacher Stichting blijkt, dat de faalkans van condoomgebruik in het eerste jaar 13% is (Ranjit, 2001).
Wanneer jongeren geadviseerd worden veilig te vrijen,
mogen zij dus in principe Russisch roulette spelen daar
de kans op falen 1 op 7 bedraagt.
Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat condoompromotie geen overdonderend positief effect heeft
gehad op het voorkomen van seksueel overdraagbare
aandoeningen onder jongeren. Hoewel er begin jaren
negentig sprake was van een lichte daling in de frequentie van SOA’s onder jongeren, is er meer recentelijk sprake van een dramatische kering van het tij (Haks en Van
der Laar, 2001). Van der Laar, e.a. (2002) laten bijvoorbeeld zien, dat er een algemene stijging is van SOA’s
onder alle bevolkingsgroepen, maar dat jongeren met
name worden getroffen door Chlamydia en meer recentelijk HPV. Dit zijn twee gevaarlijke en hardnekkige ziektes die moeilijk te bestrijden zijn en kunnen leiden tot
onvruchtbaarheid. HPV wordt ook in verband gebracht
met onder andere baarmoederhalskanker en kan derhalve dodelijke gevolgen hebben (Ewald, 2000). HPV is
bovendien niet aan te pakken met meer condoomgebruik, omdat het over een veel groter gedeelte van het
lichaam kan worden verspreid dan slechts dat van de
geslachtsorganen en vloeistoffen (zie ook Rozendaal
2002: 70-72).

De risicomaatschappij
Sinds de HIV/AIDS crisis eind jaren tachtig is de aandacht
in het debat over seksuele voorlichting en contraceptie
verschoven van morele principes naar pragmatische
doelstellingen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat
meer conservatieve opvattingen over vraagstukken inzake seksualiteit, welke doorgaans redeneren vanuit morele standpunten, meer en meer buitenspel zijn gezet.
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Seksuele voorlichting werd als gevolg hiervan gepresenteerd als een zaak van leven en dood. Het begrip ‘risicomaatschappij’ dat voor het eerst werd gebruikt door de
Duitse socioloog Ulrich Beck in zijn in 1986 uitgegeven
bestseller Risikogesellschaft (vert. 1992) is dan ook uitermate relevant wanneer we trachten te begrijpen op
welke wijze de vertogen rondom HIV/AIDS onze wereld
hebben veranderd. Het gaat hierbij met name om een
verschuiving in percepties.
Beck stelt dat een samenleving waarin risico een centrale rol speelt een geheel ander type institutionalisering
oproept dan een op schaarste georganiseerde maatschappij. Risico’s hebben niets te maken met de verdeling van ‘goederen’ (goods), maar met de verdeling van
‘slechteren’ (bads). De processen die door risicopercepties
in het leven worden geroepen vragen om beveiliging,
verzekering, inschatting, bescherming. Zij hebben weinig
van doen met vraagstukken van rechtvaardigheid, integriteit, juistheid of waarheid. De risicomaatschappij is
een relativistische samenleving. Als mensen een situatie
als waar bestempelen wordt zij waar in haar consequenties. Er is geen ontologisch verschil tussen risico en risicoperceptie. Zonder perceptie is er simpelweg geen risico. Het heeft dan ook geen zin te vragen naar het waarheidsgehalte van een bepaald risico. In de wereld van
seksualiteit, derhalve, betekent de geboorte van de risicomaatschappij tevens het einde van het morele debat.
Moraliteit kan immers niet concurreren met overleving.
Dit geldt uiteraard des te meer in een wereld waarin
eeuwig leven geen betekenis meer heeft.

De noodzaak van moraliteit
Dit wil echter niet zeggen dat daarmee de kous af is.
Immers, het is een simpel feit dat contraceptie niet de
gewenste effecten heeft gehad. Het is op collectief
niveau niet in staat ongewenste zwangerschappen te
voorkomen en ook heeft het niet geleid tot een daling in
de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Op louter pragmatische gronden kan dus al het één
en ander aan bezwaren worden geleverd jegens de promotie van seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.
Echter, dit is slechts een heel mager uitgangspunt. Er kan
een veel sterker argument worden geleverd voor een
noodzaak tot een remoralisering van de cultuur. Dit
heeft te maken met het feit dat de risicosamenleving in
essentie apocalyptisch is (Van Loon, 2002). Dat wil zeggen dat zij vragen oproept die zo fundamenteel zijn verbonden met ons menszijn, dat het onvermijdelijk wordt
dat wij deze dienen te beantwoorden. Zo dienen wij ons
af te vragen waarom, ondanks de steeds verdergaande
openheid ten aanzien van seksualiteit onder jongeren,
steeds meer seksuele voorlichting op scholen en steeds
lagere drempels voor toegang tot seksuele gezondheidsvoorzieningen, het seksuele risicogedrag onder jongeren
zich steeds verder uitbreid. Dit moet tevens worden
gekoppeld aan andere vormen van risicogedrag, zoals
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bijvoorbeeld roken, alcohol, drugs, joyriding, vandalisme
en straatgeweld.
In onderzoek dat ik heb gedaan in opdracht van de
Family Education Trust in Engeland (Van Loon, 2003)
blijkt, dat de belangrijkste reden voor de daling van tienerzwangerschappen in Nederland (tot het midden van
de jaren negentig) niet seksuele voorlichting op scholen
was (de daling vond plaats vòòr de introductie van seksuele voorlichting op scholen) of het gebruik van voorbehoedsmiddelen (toenemend gebruik hiervan heeft niet
geleid tot minder zwangerschappen, maar wel tot meer
ongewenste zwangerschappen). Ik kwam tot de conclusie dat het enorme verschil tussen de Britse en
Nederlandse tienerzwangerschappen slechts kan worden verklaard vanuit de rol van het gezin. Nederlandse
jongeren zijn veel meer ingebed in traditionelere gezinsstructuren. Nederlandse moeders werken veel minder
vaak voltijds (slechts 5%); zijn dus vaker thuis om de kinderen op te vangen, en hebben als zodanig ook de mogelijkheid zich te bemoeien met het gaan en staan van hun
kroost (Schulze, 1999). Ter vergelijking, in GrootBrittannië werkt ruim 18% van de moeders met kinderen
onder de vijf jaar voltijds; dit loopt op naar ruim 31%
voor moeders met kinderen tot 18 jaar.
Tenslotte geldt dat in Nederland de kans op echtscheiding systematisch lager is dan in Groot-Brittannië (9%
tegenover 14%). Als gevolg hiervan, worden er in
Nederland veel minder kinderen geboren buiten huwelijken. In Nederland wordt driekwart van de kinderen
geboren binnen een traditioneel gezinsverband, tegenover 60% in Groot-Brittannië. Ook zijn er in Nederland
veel minder eenoudergezinnen. Van alle gezinnen met
kinderen in Nederland is slechts 6% een eenoudergezin,
tegen 26% in Groot-Brittannië (ECHP, 1996; geciteerd in
SCP, 2001: 175; CBS (2002) en ONS, 2001: 10-11). Onderzoek
heeft uitgewezen dat er een direct verband bestaat tussen eenoudergezinnen en risicogedrag onder jongeren:
‘Young people who live in single-parent households
engage in sexual activity at younger ages and more frequently than those from intact two-parent families …
The effects of parental marital status are persistent even
when other important factors such as race, religiosity,
age and social class are controlled.’ (Whitbeck et al, 1994)

In plaats van vrouwen en moeders te ondermijnen
door ze te dwingen meer buitenshuis te laten werken
en hun kinderen over te dragen aan de geïnstitutionaliseerde zorg, zou de overheid juist meer moeten
investeren in het gezin en dan met name via een betere ondersteuning van het (voltijdse) moederschap.
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Zorgen in de jeugdzorg
Door Marcel Benard, waarnemend adviseur raads- en statenleden

Op 12 juli 2002 stak een man uit Roermond zijn huis in brand, waardoor zes van zijn zeven kinderen
omkwamen. Op dat moment was het gezin al ruim twee jaar bekend bij bureau Jeugdzorg in
Roermond. 23 Hulpverleners hadden het gezin bezocht en geen van hen heeft het drama kunnen voorkomen. Een zeer ernstig voorbeeld van de tekortkomingen van de jeugdzorg, al kan men zich afvragen
of deze ramp überhaupt voorkomen had kunnen worden.

Doolhof

Waarnaartoe met de jeugdzorg? hun problemen terecht kunnen, maar

Het tragische voorval in Roermond is
een illustratie van de problemen in de
jeugdzorg. Recentelijk heeft het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) een
onderzoek gepresenteerd naar de
inspanningen die gemeenten hebben
gedaan om tot integraal jeugdbeleid te
komen. Daarin werd onder meer geconcludeerd dat het gebrek aan capaciteit
bij de Bureaus Jeugdzorg volgens alle
betrokken partijen een van de belangrijkste knelpunten is in het lokale jeugdbeleid. De bestuurlijke organisatie rond
het lokale jeugdbeleid is buitengewoon
ingewikkeld. Er zijn veel partijen met
uiteenlopende ambities bij betrokken.
Het is voor gemeenten lastig deze partijen bij elkaar te brengen. Om deze
bestuurlijke complexiteit terug te dringen, stelt het SCP voor kritisch te kijken
naar allerlei samenwerkingsverbanden
binnen het jeugdbeleid. Wanneer moet
er samengewerkt worden en vooral ook:
wanneer niet?
In november presenteerde de hoorcommissie jeugdzorg in de provincie
Gelderland het rapport ‘Groeistuipen’.
Daaruit komt eenzelfde zorgelijk beeld
naar voren. Op basis van gesprekken
met jongeren, (pleeg)ouders en zorginstellingen concludeert de commissie dat
de jeugdzorg een doolhof is zonder uitweg. “De veelheid van verschillende
hulpverleners rond en voor eenzelfde cliënt werkt belastend en leidt tot verwarring en onduidelijkheid.”
De hoorcommissie stelt dat de provincie
meer als krachtige en duidelijke regisseur
van de jeugdzorg moet gaan optreden.

Al met al valt er heel wat te verbeteren
in de aanpak van de jeugdzorg.
Staatssecretaris Ross is voorstander
van een gezinscoach voor gezinnen
met problemen. Op die manier zouden
gezinnen waarvan duidelijk is dat ze in
de problemen komen begeleid kunnen
worden en zou preventie beter mogelijk zijn. Daarnaast zou er een loket
voor jeugd en gezin moeten komen in
gemeenten.
Een en ander is ook te vinden in de
nieuwe Wet op de jeugdzorg. Deze wet
werd al aangekondigd in het regeerakkoord van Paars 2, maar ligt op dit
moment (voor de derde keer gewijzigd)
bij de Tweede Kamer.
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De gedachten die Ross formuleert zijn
sympathiek en voor betrokken
ChristenUnie-bestuurders zeker te
overwegen. Het jeugdbeleid is gebaat
bij een vraaggestuurde aanpak.
Daarbij kan een loket jeugd en gezin
een goed instrument zijn. Jongeren en
hun ouders moeten toch al een drempel over voor ze bij de jeugdzorg aankloppen. Een extra drempel in de vorm
van een bureaucratische procedure
maakt dat jongeren en ouders wellicht
af zullen haken. Een gezinscoach past
in deze lijn. Er moet maatwerk komen
en daarbij kan de gezinscoach een
belangrijke rol spelen.
Toch zijn er enkele belangrijke aandachtspunten. Zo kan het in bepaalde
gevallen nodig zijn om niet alleen met
een loket te werken waar mensen met

ook met zogenaamde ‘outreach’ zorg.
Daarbij gaat de hulpverlening naar de
problemen toe. Dan wordt vraaggestuurd werken aangevuld met aanbodgestuurd werken.
Een ander aspect van de voorstellen
van staatssecretaris Ross is de positie
die de gezinscoach in moet nemen en
de relatie van deze coach met de vertrouwenspersoon en het Bureau
Jeugdzorg. Deze relatie moet nog duidelijker worden.
De financiering van de jeugdzorg zal
gaan veranderen, doordat het recht
op jeugdzorg in de nieuwe Wet op de
jeugdzorg komt te staan. Dit impliceert een open- einde-regeling, waar
de Tweede Kamerfractie van de
ChristenUnie steeds voor is geweest.
Tenslotte zal er voortdurend aandacht
moeten blijven voor het belang van
identiteitsgebonden zorg en verzorgers. In de aansturing van Bureaus
Jeugdzorg zullen provincies en
gemeenten hier aandacht voor moeten blijven houden. Zorg die geen
rekening houdt met de religieuze en
culturele achtergrond van de cliënten
kan niet effectief zijn.
De jeugdzorg staat een belangrijke
verandering te wachten door de
invoering van de nieuwe Wet op de
jeugdzorg. Dat zaken moesten veranderen in de jeugdzorg was allang
overduidelijk. Hopelijk kunnen ook
ChristenUnie-bestuurders daaraan
bijdragen, mede aan de hand van
bovenstaande aandachtspunten.

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Sociale jeugdzorg
Door Gerrit Wim van Veelen, Statenlid Zuid-Holland

De provincies en stadsregio’s krijgen geld om de verschillende Bureaus Jeugdzorg te financieren.
Daar zijn al jarenlang grote wachtlijsten. Heel veel aandacht is de laatste tijd uitgegaan naar de
vraag hoe die weg te werken zijn. Dat lijkt nu aardig te lukken. Gelijktijdig is het echte probleem
nog niet getackeld, want de rij aan de poort slinkt wel, maar wordt overgeheveld in een stuwmeer
wachtenden bij de vervolgvoorzieningen.
Uiteindelijk is zo slechts een klein gedeelte van de problematiek opgelost, namelijk voor hen die met directe hulp van het
Bureau Jeugdzorg weer zelf hun weg
kunnen vinden. Het vervelende is dat de
provincies helemaal geen zeggenschap
hebben over die vervolgvoorzieningen.
Daar moeten het Rijk of de zorgverzekeraars hun invloed uitoefenen.
Toch is dit niet het enige probleem. Wat
dacht u bijvoorbeeld van al die jongeren
zonder afgemaakte opleiding of de
jeugdwerkloosheid die almaar stijgt?
Voor hen wordt het steeds moeilijker om
in economisch betere tijden, als er weer
een beroep op hen gedaan gaat worden,
weer werk te kunnen vinden. Vaak zijn
het de jongeren met een grote mond,
maar met “gouden handjes”. Ze kunnen
misschien niet zo goed omgaan met theorie lessen. Ze voelen zich misschien niet
zo veilig op school. In de groep op straat
is het vaak veel veiliger. Daar kom je voor
elkaar op. Daar sla je erop los, als je iets
niet bevalt. Gewoon om ‘macho’ te kunnen zijn en je in de groep te laten gelden.
Want ze hebben niets anders en al snel
hebben ze een strafblad.
Deze problemen zijn een verantwoordelijkheid voor heel de samenleving. Allereerst
voor de ouders: breng je kinderen normen
en waarden bij. Verder voor het onderwijs:
zorg voor goede begeleiding en kansen.
Maar ook voor het bedrijfsleven: geef ook
deze mensen een kans.
We leven in een diploma maatschappij.
Zo is het niet altijd geweest. Vanaf de

Middeleeuwen hebben we in WestEuropa de gilden gekend. De leerling, die
in de leer ging bij de gezel. En na jaren
ervaring de kans kreeg om ook gezel te
worden. Zo zou het nu ook kunnen.
Gemeenten en provincies kunnen met
het bedrijfsleven of bedrijfstakken
afspraken maken, zodat ook jongeren
zonder diploma bij hen aan de slag kunnen. Leer de jongeren eerst wat werken
is. Breng ze respect en regelmaat bij. Geef
ze kennis en ervaring. En laat ze over
afdelingen of tussen bedrijven rouleren.
Steeds met het doel om een vak in de
praktijk te leren, waarvoor ze een certificaat kunnen behalen. Een vooraf vastgesteld aantal certificaten kan dan ingewisseld worden voor een diploma, noem
het maar een praktijkdiploma.
En hier komt vervolgens het Rijk om de
hoek kijken. Dergelijke diploma’s moeten
op een gegeven moment erkend worden.
Vooral de wijze waarop deze diploma´s
bij de verschillende bedrijven worden
behaald, zal aan gelijke normen onderworpen moeten zijn.

beleid. Christelijk-sociaal zou ik zeggen.
Daar hebben we dus wat voor over!
Kansen geven aan de zwakken en gelijk
de sterken wijzen op hun uitdagingen en
mogelijkheden. En de provincies? Laten
die beginnen gemeenten die dergelijke
experimenten willen oppakken te ondersteunen met startsubsidies of stimuleringspremies.
Zo zetten de provincies hun sociaal beleid
in om preventief te werken en kan hiermee voorkomen worden dat jeugdwerkloosheid gaat uitmonden in toekomstig
jeugdbeleid.

Hier ligt nu ook een mooie rol voor de
provincie als middenbestuur. Want zowel
naar boven (Rijk) en beneden (gemeenten) kunnen deze initiatieven gestimuleerd worden en partijen bij elkaar
gebracht worden. Ook via de provinciale
sociaal-economische raden kunnen convenanten met werkgevers worden afgesproken. Kortom, uitdagingen genoeg.
Dergelijke experimenten kosten geld.
Zoals alles moet ook deze vorm gefinancierd worden. Het is sociaal provinciaal
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Een gekozen burgemeester:
bezint eer ge begint
Door Gert Schutte

De gekozen burgemeester lijkt er nu echt aan te komen. Het
kabinet heeft de plannen in een notitie aan de Kamer voorgelegd. In de Kamer tekent zich een duidelijke meerderheid
af voor de hoofdlijnen. Alle aanleiding dus om in aansluiting
op een eerder artikel in dit blad nog eens goed na te denken
over voor en tegen van verkiezen en benoemen.

22
DenkWijzer - december 2003

Sommigen hoeven hier niet lang over na te denken. Voor
hen staat vast, dat verkiezing de voorkeur verdient boven
benoeming. Verkiezing van de burgemeester past dan in
een democratie, waarin bestuurders hun legitimatie ontlenen aan een uitspraak van de kiezers. Benoeming is
dan meer iets van vroegere tijden, toen burgers hun
bestuurders van hogerhand kregen toegewezen.
Wie de zaak zo benadert, kan rekenen op steun uit
onverdachte hoek. Het was de antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper, die al in 1879 fulmineerde tegen
de door de Kroon benoemde burgemeester. In een
bloemrijk taalgebruik schetste hij hoe rampzalig zo’n
figuur voor de burgers van een gemeente kon zijn:
”Nu doet zich slag op slag het onhoudbaar geval voor,
dat een vreemd jonkman, zonder enige kennis van ‘land
of luyden’, van practische ervaring nog verstoken, aan
den ernst des levens nog gespeend en alleen begiftigd
met wat theoretische kennis van ons administratief
recht, in een gemeente van eenvoudige lieden letterlijk
‘den baas komt spelen’, om in vereeniging met den eveneens van buiten ingekomen notaris en kantonrechter
enz. een moderne club te vormen, die het zich ten taak
stelt de ‘kolonie’ te liberaliseeren. Dit nu bant het vertrouwen, verstomt de natuurlijke levensordening en
doodt den publieken geest.”
De oplossing was volgens Kuyper heel eenvoudig: “Maak
aan dien misstand een einde en geef aan de gemeentenaren het recht, om den koning te zeggen, wien ze het
liefst benoemd zagen, en ge zult eens zien, hoe de burgemeester weer in vollen zin een burgerváder wordt, die, in
steê van als afgezant des konings de gemeente naar zijn
hand te zetten, juist omgekeerd een volksman zijn zal,
die voor de belangen der gemeente weet te pleiten bij
den Troon.”
De ironie van de geschiedenis is, dat de politieke nazaten
van Kuyper later behoorden tot de sterkste verdedigers
van de door de Kroon benoemde burgemeester.
De discussie over de gekozen of benoemde burgemeester is dus al oud.Toch zijn er wel elementen in de
discussie, welke het de moeite waard maken de argumenten over en weer opnieuw te wegen. In de eerste
plaats, dat de gekozen burgemeester internationaal
gezien steeds meer gemeengoed lijkt te worden. In internationale gremia wordt zelfs met een zekere argwaan
gekeken naar de benoemde burgemeester in Nederland.

Lokale Studie

Met het tweede element blijven we dichter bij huis. Het
gemeentebestuur is recent gedualiseerd. De raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben elk
een meer eigen positie gekregen. Daarin zou een rechtstreeks gekozen burgemeester beter passen dan een
benoemde burgemeester.

Internationaal perspectief
Het is zeker waar, dat internationaal gezien de benoemde burgemeester steeds meer een uitzondering wordt.
Om dichtbij huis te blijven: België kent nog de door de
koning benoemde burgemeester, maar er zijn vooral in
Vlaanderen ver gevorderde plannen om over te gaan tot
een vorm van rechtstreekse verkiezing. Onze oosterburen
kenden sedert de Tweede Wereldoorlog in hoofdzaak
twee systemen, ontleend aan dat van de respectievelijke
bezettingsmachten. De zuidelijke deelstaten Beieren en
Baden-Württemberg hebben zich laten leiden door het
Amerikaanse model van rechtstreekse verkiezing door de
bevolking, de meer noordelijk gelegen deelstaat
Nordrhein-Westfalen door het Britse model van verkiezing door de gemeenteraad. Maar ook daar is sedert
1999 overgestapt op een vorm van rechtstreekse verkiezing.
De staatscommissie Dualisme en lokale democratie heeft
een onderzoek laten instellen naar de inrichting van het
lokaal bestuur in deze en andere staten en de positie van
de burgemeester daarbij. Zij kwam daarbij tot de conclusie, dat aan een naar land ingedeeld overzicht van de
inrichting van het lokaal bestuur op zichzelf geen argumenten ontleend kunnen worden die direct leiden tot
wijziging in het lokaal bestuursmodel in Nederland.
Zulke vergelijkingen gaan volgens de commissie mank
als daarbij niet alle relevante factoren worden betrokken
die verschillen en overeenkomsten tussen de lokale
bestuursmodellen van landen kunnen verklaren.
Dat was ook de indruk van een delegatie uit de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, die in het najaar van 2000 een werkbezoek bracht aan Duitsland en België, een delegatie van
welke ook ik deel uitmaakte. In elk van de bestudeerde
situaties bleek de keuze voor een vorm van benoeming
of verkiezing nauw samen te hangen met de totale
inrichting van het bestuur, de positie van de burgemeester daarbij en niet in de laatste plaats de politieke
cultuur.
Kennisneming van de situatie in andere landen kan dan
ook wel een goed beeld geven van de mogelijke werking
van een bestuursstelsel met een gekozen burgemeester
in een bredere context, maar geeft geen antwoord op de
vraag of een gekozen burgemeester zou passen in de

Nederlandse bestuurlijke en politieke context. Duidelijk
blijkt daarbij wel, dat invoering van een gekozen burgemeester geen geïsoleerde beslissing kan zijn.
Voorstanders van een gekozen burgemeester wijzen nog
op een andere internationale ontwikkeling. De Raad van
Europa zou betwijfelen of het Nederlandse stelsel van
de benoemde burgemeester wel in overeenstemming is
met het Europees Handvest inzake lokale autonomie.
Deze vraag is ook aan de orde geweest bij de behandeling van de jongste wijziging van de benoemingsprocedure. Op vragen van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer
antwoordde de toenmalige minister De Vries, dat deze
twijfel kennelijk ontstaan is doordat de samenstellers
van het rapport “Situation of Local and Regional
Democracy in the Netherlands” zich vooral hebben
geconcentreerd op de formele positie van de burgemeester en geen beschouwingen hebben gewijd aan het
stelsel van de lokale democratie in Nederland. De burge-

De burgemeester is geen rijksorgaan en is mede
democratisch gelegitimeerd door zijn relatie met en
het vertrouwen dat hij geniet van de gemeenteraad.

meester maakt deel uit van het gemeentebestuur en is
als zodanig verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. Hij is geen rijksorgaan en is mede democratisch
gelegitimeerd door zijn relatie met en het vertrouwen
dat hij geniet van de gemeenteraad.
Ook uit dit antwoord blijkt, dat voor een goed oordeel
over de positie van de burgemeester de bestuurlijke en
politieke context niet gemist kan worden.
De conclusie op dit punt kan dan ook zijn, dat internationale aspecten interessant kunnen zijn voor een goede
vormgeving van het lokaal bestuur in Nederland, maar
(gelukkig) niet bepalend.

Dualisering
De voorstellen van de Staatscommissie Dualisering en
lokale democratie hebben in een voor Nederlandse
begrippen snel tempo geleid tot een ingrijpende herziening van de Gemeentewet. In maart 2002, tegelijk met
de gemeenteraadsverkiezingen werd deze herziening
van kracht, zodat de toen gekozen raadsleden en wethouders al meteen in een nieuwe positie aan het werk
konden. Ook de positie van de burgemeester veranderde. Uitdrukkelijk is hij nu belast met de bevordering van
de eenheid van het collegebeleid. Hij heeft in het college
agenderingsbevoegdheid en ziet erop toe dat de raad
voldoende ambtelijke ondersteuning krijgt. Daarnaast is
hij meer dan in het verleden belast met de kwaliteit van
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de dienstverlening aan de burgers. Kortom, de eigenstandigheid van het burgemeestersambt staat voorop.
Het ligt voor de hand, dat in dit kader ook de aanstellingswijze van de burgemeester aan de orde is gesteld.
Tussen de gewenste functie-inhoud en positie van de
burgemeester en de wijze waarop hij wordt aangesteld
Als we ons realiseren dat ook bij de huidige vorm van
Kroonbenoeming de daadwerkelijke invloed van de
regering niet groot is, is het de vraag of een directe
verkiezing als zodanig veel zal veranderen.
zal immers als het goed is verband bestaan. Hoewel de
staatscommissie dit uitgangspunt onderschreef, was zij
niet in staat tot een eensgezind advies te komen over de
wijze van aanstelling. Een meerderheid opteerde voor
een rechtstreekse verkiezing door de burgers in grotere
gemeenten en voor de overige gemeenten voor een keuzemogelijkheid van de raad tussen rechtstreekse verkiezing en een enkelvoudige aanbeveling. Een minderheid
wilde handhaving van de Kroonbenoeming op basis van
een meervoudige aanbeveling van de raad. Dat het
advies van de staatscommissie op dit onderdeel weinigen kon overtuigen is geen wonder. De vraag is dan ook
onbeantwoord gebleven, wat de dualisering van het
gemeentebestuur nu dient te betekenen voor de aanstellingswijze van de burgemeester.
Om die vraag te kunnen beantwoorden is het goed het
gemeentelijke bestuursmodel na de wijziging van de
Gemeentewet goed te karakteriseren. Is het juist te stellen, dat we op gemeentelijk niveau overgegaan zijn van
een monistisch naar een dualistisch bestel? Of ligt het
wat genuanceerder? Over deze vraag heeft de Raad voor
het Openbaar Bestuur toen de staatscommissie aan het
werk ging een advies uitgebracht, dat ook nu nog waard
is er kennis van te nemen. De Raad constateerde veel
begripsverwarring over monisme en dualisme op decentraal niveau. Bij monisme is er sprake van een ondergeschikte verhouding tussen raad en college, bij dualisme
van een nevengeschikte verhouding. Het gaat daarbij
volgens de Raad telkens om drie kenmerken:
1 de samenstelling van het dagelijks bestuur;
2 de wijze van toedeling van bevoegdheden aan
bestuursorganen;
3 de mate van zelfstandigheid van het dagelijks
bestuur bij de uitoefening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Deze kenmerken zijn volgens de Raad onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Wil er sprake zijn van een dualistisch model, dan:
1 kent het dagelijks bestuur een eigen legitimatie;
2 bezitten algemeen en dagelijks bestuur een oorspronkelijk, niet tot elkaar herleidbaar, bevoegdhedenpakket;
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is de mate van zelfstandigheid van het dagelijks
bestuur niet direct afhankelijk van het vertegenwoordigend orgaan.
Tegen de achtergrond van deze kenmerken is het duidelijk, dat het decentrale bestuursmodel in dualistische
richting is opgeschoven, maar zeker niet als dualistisch
kan worden bestempeld. Dat werd door de staatscommissie ook wel onderkend. Voor een echte dualisering
zou de Grondwet moeten worden gewijzigd. In ieder
geval waar het gaat om de bepaling in artikel 125, eerste
lid, waar de raad het hoofd van de gemeente wordt
genoemd. Ook het derde lid betreffende het voorzitterschap van de raad zou moeten worden gewijzigd als aan
de burgemeester belangrijke bestuurlijke en regelgevende bevoegdheden zouden worden toegekend. Eigenlijk
zou volgens de staatscommissie het hele grondwetshoofdstuk over de decentrale overheden nog eens moeten worden bezien.
Daaraan wordt inmiddels gewerkt. De Raad voor het
Openbaar Bestuur heeft een vervolgadvies uitgebracht
over modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet.
Opmerkelijk daarin is, dat de Raad vasthoudt aan het
raadsvoorzitterschap van de burgemeester, al was het
maar omdat het alternatief van een voorzitter uit het
midden van de raad zijn onafhankelijke positie zou kunnen aantasten.
Het kabinet-Balkenende kiest impliciet ook voor deze
benadering, omdat het de gekozen burgemeester wil
invoeren zonder verdergaande wijziging van de
Grondwet.

Gevolgen benoemen of verkiezen
Als argument tegen een rechtstreeks gekozen burgemeester wordt vaak genoemd, dat hierdoor de bereidheid van de rijksoverheid tot decentralisatie zal verminderen. Voor de burgemeester zou dit met name gevolgen
kunnen hebben voor zijn bevoegdheden op het terrein
van openbare orde en politie. Of dit effect zich zal voordoen is moeilijk in te schatten. Buitenlandse ervaringen
bieden weinig houvast, omdat juist op dit terrein de
situatie zelden vergelijkbaar is. Als we ons realiseren dat
Een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester zal ook
van invloed zijn op de verhouding tot de wethouders.

ook bij de huidige vorm van Kroonbenoeming de daadwerkelijke invloed van de regering niet groot is, is het de
vraag of een directe verkiezing als zodanig veel zal veranderen.
De met dualisering beoogde meer eigenstandige positie
van de burgemeester levert een zekere spanning op met
de positie van de raad, die immers hoofd van de

Lokale Studie

gemeente is en blijft. Die spanning wordt groter als de
burgemeester een met die van de raad vergelijkbare
legitimatie krijgt. De positie van de raad als hoofd van de
gemeente zou in geval van een conflict met zich meebrengen, dat de raad de burgemeester kan ontslaan,
maar dat is moeilijk verenigbaar met diens onafhankeEen gekozen burgemeester zal zich ook willen
profileren. Dat zal zijn werkwijze bepalen.

lijke legitimatie. Omgekeerd is een ontbinding van de
raad in geval van een conflict moeilijk verenigbaar met
het hoofdschap van de raad.
In de hoofdlijnennotitie van het kabinet wordt dit probleem onderkend, maar simpel ‘opgelost’ door te stellen
dat raad en burgemeester daar samen maar een modus
voor moeten vinden.
Een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester zal
ook van invloed zijn op de verhouding tot de wethouders. De wethouders beschikken immers niet over een
direct mandaat en kunnen in de knel komen tussen raad
en burgemeester. Het meest consequent is dan dat de
burgemeester een beslissende invloed krijgt op de
benoeming van wethouders. Een collegiaal bestuur op
basis van gelijkwaardigheid wordt dan moeilijk.
Bovendien is het de vraag of een raad die zichzelf respecteert zich het initiatief bij de wethoudersverkiezing uit
handen zal laten nemen.
Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester zal de
grootste effecten hebben op de relatie tussen burgemeester en burgers. Op zichzelf is dat ook een beoogd
effect. Wat dit betreft zijn de ervaringen in Duitsland
illustratief. Om verkozen te kunnen worden zal er een
kandidaatstelling moeten plaatsvinden. Als regel zal dit
door of met steun van de plaatselijke politieke groeperingen gebeuren, maar nodig is dit niet. Een groot deel
van de Duitse burgemeesters is op vrije lijsten gekozen.
Vaak gebeurt het, dat als men eenmaal via een politieke
groepering burgemeester is geworden de band met de
groepering losser wordt. Om herkozen te worden komt
de burgemeester met een eigen lijst. Hij moet dan wel
beschikken over voldoende financiële middelen of deze
door giften, sponsoring e.d. zien te verkrijgen.
Een gekozen burgemeester zal zich ook willen profileren.
Dat zal zijn werkwijze bepalen. De agenda van een gekozen burgemeester in Duitsland wordt in belangrijke
mate gevuld met werkbezoeken, bezoeken aan en ontvangen van individuele burgers. Hij zal werken aan de
opbouw van een behoorlijk eigen ambtelijk apparaat.
Een burgemeester van één van de grote gemeenten in
Duitsland vertelde zo’n veertig man personeel in zijn
dienst te hebben, betaald door de gemeente maar door

hem geselecteerd en werkend onder zijn gezag. Zij verzorgen de contacten en correspondentie van de burgemeester, maar hebben ook als taak het overige ambtelijke apparaat waar nodig te activeren.
Wil iemand kans maken om als burgemeester gekozen
en vervolgens herkozen te worden, dan zal een eerste
vereiste zijn, dat hij beschikt over goede contactuele
eigenschappen. Hoe meer hij erin slaagt het vertrouwen
van zijn kiezers te winnen en te behouden, hoe sterker
zijn positie zal zijn tegenover de wethouders en de raad.
De burgemeester met veertig man personeel vertelde
ook, dat het nog nooit gebeurd was, dat zijn partijgenoten in de raad anders hadden gestemd dan hij wilde. “Je
moet je ambtsautoriteit gebruiken”, was zijn verklaring.
Hier ligt dunkt mij het cruciale punt in de afweging tussen verkiezen en benoemen, dat in veel discussies onderbelicht blijft. Het systeem van verkiezing brengt met zich
mee, dat alle nadruk komt te liggen op de persoon van
de burgemeester, zijn kwaliteiten, zijn contacten met en
zijn werk voor de kiezers. Hoe beter hij hierin slaagt, hoe
meer de andere gekozen bestuurders, de raadsleden, op
de achtergrond komen te staan. Dat zet niet alleen het
hoofdschap van de raad onder druk, maar leidt er ook
toe, dat de representatieve democratie zoals die via
evenredige vertegenwoordiging in de raad gestalte krijgt
ondergeschikt wordt aan de directe democratie in de
persoon van één man of vrouw, de gekozen burgemeester.

De breedte van de discussie
In de komende tijd zal de discussie over de gekozen burgemeester verder gevoerd worden. Te hopen valt, dat
deze discussie dan over de volle breedte gevoerd kan
worden en dat niet getracht zal worden met een beroep
op het regeerakkoord een keuze te forceren.
Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester zal welhaast onvermijdelijk leiden tot andere verhoudingen in
het gemeentelijk bestel. De ervaringen elders leren, dat
burgers daarmee ook gelukkig kunnen zijn. Maar de
vraag is of we in Nederland die andere verhoudingen
willen. Daarover zal de discussie ook moeten gaan. Wat
mij betreft houden we het bij de brede vertegenwoordiging in de raad als hoofd van de gemeente. Ieder die zijn
stem heeft uitgebracht kan zich dan vertegenwoordigd
weten. Dat kan ook goed in een meer dualistisch bestel,
waarin de burgemeester zijn formele legitimatie ontleent aan zijn benoeming door de Kroon. De burgemeester zal in zo’n bestel als bestuurder voor alle burgers meer dan bij een verkiezing vanzelfsprekend is in
het bijzonder ook oog hebben voor minderheden in zijn
gemeente. Dat is niet de geringste waarde in onze politieke cultuur.
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Gekozen
burgemeester
Door Arie Slob

De verkiezing van oud-Terminator Arnold Schwarzenegger tot
gouverneur van Californië staat bij velen als angstbeeld voor
ogen bij de toekomstige verkiezing van een burgemeester.
Welke populaire volkshelden gaan er na 2006 in Nederland
meedoen aan de verkiezing tot eerste burger van een willekeurige stad of gemeente? In de wandelgangen in de Tweede
Kamer gingen al een aantal voorbeelden over de tong. Zo
merkte iemand op dat André Hazes na zijn mislukte gemeenteraadsavontuur wel eens een poging zou kunnen wagen om
eerste burger in de gemeente Ronde Venen te worden. En
Henk Westbroek zou hetzelfde in Utrecht wel eens kunnen
doen, zo meende een ander. En wat te denken van burgemeester Schuurman, Kamerling, Geesink of noem maar op.
Hilariteit alom.

Altijd leuk om je fantasie even de
vrije loop te geven. Eén ding is echter
zeker. Als de plannen van minister De
Graaf doorgang gaan vinden, gaat er
iets fundamenteel veranderen in het
lokaal bestuur. Het is de vraag of we
daar zo blij mee moeten zijn. Ik ben
geneigd deze vraag in ieder geval
ontkennend te beantwoorden. Het
wordt wel tijd dat we nu eens duidelijkheid geven over de positie van de
burgemeester. De positie van de burgemeester hangt namelijk al enige
tijd aan een elastiekje.
In het eerste kabinet Balkenende gingen CDA en VVD overstag op het
punt van de gekozen burgemeester.
Na de val van Balkenende-1 kwam in
aanloop naar de verkiezingen het
verkiezingsprogramma weer boven
tafel, waarin de benoemde burgemeester wederom op de wensenlijst
van CDA en VVD stond. Maar, bij de
totstandkoming van Balkenende-2
werd de gekozen burgemeester
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opnieuw als politiek wisselgeld
gebruikt. In het regeerakkoord werd
vastgelegd dat binnen 12 maanden
na het aantreden van het kabinet
een wetsvoorstel zou worden aangeboden ter invoering van de rechtstreeks door de bevolking gekozen
burgemeester. D66 begrijpt dat het
nu echt haar kansen moet pakken en
daarom is D66-minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing De Graaf
zeer voortvarend aan de slag gegaan.
Op 25 september maakte De Graaf
zijn vergaande plannen bekend, een
dag voordat het kabinet hierover zou
vergaderen. In het kabinet was men
er verrassend snel uit. Blijkbaar laten
de CDA- en VVD-bewindslieden het
over aan hun Kamerfracties om de
plannen van De Graaf nog enigszins
aan te passen of te wijzigen.
Op 10 december wordt hierover een
debat op hoofdlijnen gevoerd.
Afhankelijk van de uitkomst daarvan,

gaat De Graaf verder met het ontwikkelen van het wetsvoorstel. De plannen
worden in het artikel van G.J. Schutte
omvattend en helder beschreven.
Het is direct duidelijk waarom bij burgemeesters (van welke politieke kleur
dan ook) grote beroering is ontstaan.
Het is niet vreemd dat er discussie is
ontstaan over de positie van de burgemeester. Met name door de invoering
van de dualisering van het lokaal
bestuur was het wel nodig om naar de
positie van de burgemeester te kijken.
Ook binnen de ChristenUnie waren we
bezig ons diepgaander te oriënteren op
het ambt van burgemeester. Ook met
de wetenschap dat de gekozen burgemeester steeds meer dichterbij komt.
De plannen van minister De Graaf hebben deze discussie in een stroomversnelling gezet. Vrijdag 31 oktober is met
een aantal raadsleden, wethouders,
burgemeesters en betrokken
ChristenUnie-leden een eerste en boei-
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ende bijeenkomst geweest om over
de plannen van het kabinet te spreken. Ik was daar als woordvoerder
Binnenlandse Zaken van de Tweede
Kamerfractie ook aanwezig. Duidelijk
werd ondermeer dat de discussie
rond de gekozen burgemeester niet
alleen de positie van de burgemeesters raakt. Het gaat om de verhoudingen binnen het totale lokaal
bestuur. Ook voor wethouders,
gemeenteraadsleden en de gemeentesecretaris hebben de plannen vergaande consequenties.
Meest prangend is de vraag hoe het
in de nieuwe situatie gaat met de
relatie tussen de burgemeester en de
raad. Ik ben daar niet gerust op. De
vraag is ook wat dit gaat betekenen
voor de stabiliteit van het lokaal
bestuur. Zeker nu in de meeste
gemeenten de doorgevoerde dualisering van het gemeentelijk bestuur
nog niet, laat ik me voorzichtig uitdrukken, tot uitgebalanceerde verhoudingen tussen burgemeester en
wethouders en de raad heeft geleid.
De brugfunctie die veel burgemeesters daar momenteel in vervullen komt straks te vervallen.
We zullen op 10 december zeker een
boeiende hoofdlijnendiscussie krijgen. Duidelijk is echter dat VVD en
CDA gebonden zijn aan het regeerakkoord. Voor hen is niet de vraag of de
gekozen burgemeester er komt, maar
hooguit in welke vorm. Ook het
invoeringsjaartal van 2006 is voor
hen een hard gegeven, zo is gebleken.
Zelfs een noodzakelijke grondwetswijziging zou daaraan ondergeschikt
zijn.
En de PvdA? Die was (volgens haar
verkiezingsprogramma) voorstander
van een door de raad gekozen burgemeester. Tijdens de begrotingsbehandeling BZK werd deze optie snel losgelaten. “Ik ben van de school die niet
zo hecht aan verkiezingsprogramma’s”, merkte woordvoerder Niesco
Dubbelboer op. Het is maar dat we
het weten. Op een vraag van mijn
kant merkte hij ook op dat hij wel

vond dat er eerst een grondwetswijziging moet plaatsvinden voordat de
gekozen burgemeester er kan komen.
Ik ben benieuwd hoe lang de houdbaarheid van deze opmerking is.
Mocht de PvdA daaraan vasthouden,
dan ontstaat er een interessante
situatie.
Op dit moment loopt er nog een
voorstel tot grondwetswijziging voor
de deconstitutionalisering van de
benoeming van de burgemeester en
de Commissaris van de Koningin.
Voor zo'n tweede lezing is een twee-

derde meerderheid in de Kamer
nodig. Als deze tweede lezing niet
door de Tweede Kamer komt, kan De
Graaf wel inpakken met zijn andere
voorstellen. Mogelijk zal de PvdA haar
sleutelpositie bij deze stemming
gebruiken om af te dwingen dat de
plannen voor de gekozen burgemeester in een door de PvdA gewenste richting worden aangepast. Dan
toch een door de raad gekozen burgemeester? Of in ieder geval een latere invoering van de direct gekozen
burgemeester? We zullen zien.
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Wet en geweten
ten aanzien van prostitutie

Door Krijn de Jong, adjunct-directeur
Stichting "Tot Heil des Volks"
Op het Oudekerksplein in Amsterdam
zijn kerk en prostitutie elkaar dicht
genaderd. Slechts een nauwe steeg
scheidt de bordelen van de monumentale Oude Kerk. Aan de noordzijde bevindt
zich tussen de bordelen het Prostitutie
Informatie Centrum (PIC). Een deskundigheidsbevorderingscentrum voor de
beroepsgroep. In de etalage hangt een Tshirt met de tekst: ‘Good girls go to heaven, bad girls go to Amsterdam’.

De prostituee

De overheid

Zij is het meest zichtbaar, ze staat letterlijk in de etalage. De mensen die
prostitutie tot een gewoon beroep willen maken vinden het prima. Ze benadrukken dat het de vrije keus is van de
vrouwen. Daar heb je je verder niet
mee te bemoeien. Maar vrijheid is een
ingewikkelder begrip dan het op het
eerste gezicht lijkt. Er zijn meer vormen
van onvrijwilligheid dan een pistool op
de borst. Als je levensloop je, bijvoorbeeld door vroeg misbruik, steeds een
kant opgeduwd heeft, of als je verder
geen keuzemogelijkheden had, is er
dan wel sprake van vrijwilligheid? Feit
is dat een extreem hoog aantal vrouwen de prostitutie graag achter zich
zou willen laten als ze andere mogelijkheden hadden. Helaas is ook dat stoppen weer niet zo eenvoudig als je zou
denken. Verschillende organisaties hebben daarom uitstapprogramma’s ontwikkeld. Minister de Geus heeft
onlangs aangegeven deze pogingen
financieel te willen ondersteunen.

Op 1 oktober 2000 heeft het onze overheid behaagd om van prostitutie een
normaal beroep maken. Zelfs de voorstanders van deze wetswijziging kunnen het woord ‘normaal’ moeilijk over
hun lippen krijgen. Ze spreken liever
van een bijzonder beroep, waarop niet
alle wetten van het arbeidsrecht van
toepassing zijn. Zoals bijvoorbeeld de
regel voor passende arbeid. Minister
Donner betoogde onlangs tijdens een
commissievergadering van justitie, dat
de nieuwe wetgeving er vooral op
gericht is om de sector boven water te
krijgen en om er vervolgens greep op te
kunnen krijgen. Wat in zo'n redenering
opvalt, is dat er erg weinig rekening
wordt gehouden met de onvoorstelbare
slechtheid van de mens. Je hebt in deze
business niet te maken met 'gentlemen'
waarmee je kunt onderhandelen. De
kans dat de overheid tenslotte in haar
eigen regelgeving verdrinkt, lijkt mij
groter dan de kans dat ze de sector
boven water krijgt.

De moderne pooier

De prostituant

Hoe moeten we hem noemen - mensenhandelaar, loverboy, seksexploitant,
(seks)industrieel? Allemaal eufemismen voor een soort mensen dat er geen
probleem van maakt om medemensen
seksueel uit te buiten voor eigen vuil
gewin. De drie klassieke zonden die de
man immer belagen ballen zich in hun
leven samen. Macht, geld en seksuaIk loop langs de ramen en zie de
liteit. Vrouwen zijn voor hen ideale
Afrikaanse vrouwen, die daar in de
handelswaar. Ik ben van de generatie
meerderheid zijn. Zijn dit de 'bad girls'
die op school leerde dat de slavernij
vraag ik me af? Uit onze gesprekken met was afgeschaft. Met schaamte en
de vrouwen weten we wel beter. De tekst afschuw keken we terug op de tijd dat
‘Wie droogt mijn tranen’ zou beter staan ons land zich had ingelaten met slavenop hun T-shirts. Er is rond het zogenaam- handel. Helaas, de meedogenloze sekde oudste beroep heel wat mythevorsuele uitbuiting van onze tijd is zo
ming ontstaan. Nogal wat partijen wilmogelijk nog erger. En de machteloze
len die mythes graag in stand houden.
houding van onze overheid tegenover
Laten we een paar groepen onder de
deze mensonterende praktijken vervult
loep nemen.
opnieuw met schaamte en afschuw.
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De klant van de prostituee is in alle discussies het meest onderbelicht. Wat
drijft hem naar de prostitutie? Waaraan
ontleent hij het recht om vrouwen voor
zijn eigen gerief te gebruiken? Ten
onrechte blijft zijn gedrag buiten schot.
In Zweden worden prostituanten hard
aangepakt en in Amerika moeten mannen die vanwege prostitutie opgepakt
worden verplicht een cursus volgen,
waarin ze met hun gedrag en de gevolgen daarvan geconfronteerd worden. Een
deel van hen komt hierdoor tot inkeer.
Zelfs die heilzame mogelijkheid lijkt ons
te worden ontnomen. Vroeger ontmoette
ik regelmatig mensen die erkenden 'dat
ze alles gedaan hadden wat God verboden had'. Een beetje moderne
Nederlander komt niet verder meer dan
de belijdenis: 'ik heb alles gedaan wat in
de Nederlandse wet is toegestaan'.

WoordWijzer

Politiek geen gezicht
Door Jan Haveman, predikant te Roodeschool en deputaat voor de relatie kerk en overheid van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt

n.a.v. Jesaja 53 en Filippenzen 2
(verkorte weergave van de meditatie bij de
Kroonbede op 12 september j.l. in Den Haag)

Als je niet meer dan oppervlakkig het politieke gebeuren volgt,
dan kun je de indruk krijgen dat de dames en heren politici zich
het meest druk maken over hoe ze in beeld komen en hoe vaak.
Een vlot imago en een lekker smoeltje winnen het van een gede-

klimaat van haantjesgedrag, ellebogenwerk en spelen op de
man of vrouw. Het beste bewijs daarvan is toch hoe het met
Hemzelf afliep … Hij eindigde immers aan het kruis!?
Inderdaad lijkt dat op het eerste gezicht een nederlaag. Toch
is het maar hoe je het bekijkt. De Bijbel laat namelijk heel
duidelijk zien dat juist die kruisdood van Jezus van fundamentele betekenis is geweest. Dát zette nou juist de wereld
op z´n kop! Dáárdoor heeft Jezus verzoening gebracht tussen God en mensen en mogen zondige mensen weer kinderen van God zijn. En Jesaja zegt dat God zijn vernederde
knecht ook zal verhogen. Dus wat een nederlaag leek bleek
een overwinning te zijn! Wat kun je je laten beetnemen door
wat voor ogen is. Wat is er soms veel meer aan de hand dan
de werkelijkheid doet vermoeden.

gen indruk en een stevige boodschap. Je kunt maar het best in
oneliners spreken en je scoort het hoogst door te zeggen wat de
mensen graag willen horen.
Eigenlijk staat deze tekst erg haaks op onze levenservaring.
Dienen zit ons namelijk bepaald niet in het bloed. We zijn
veel meer bezig met onze invloed te vergroten en standpunten te verdedigen. De HEERE is ook geen werkelijkheid in het
leven van talloze mensen. En waar tref je nu werkelijke blijdschap aan? De wereld lijkt eerder vervuld met cynisme,
frustratie, angst. De tekst is een oproep tot omkeer. Er is
slechts één weg tot vreugde: het dienen van de HEERE.
Hoe anders was het optreden van Jezus de Zoon van God
toen Hij hier op aarde was. Hij voldeed als geen ander aan
het beeld dat de profeet Jesaja schetst van ´de lijdende
Knecht des Heren´. “... hij had gestalte noch luister dat wij
hem zouden hebben aangezien, noch gedaante dat wij hem
zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten…”
Ja, er liepen massa´s mensen achter Hem aan en velen
waren geïntrigeerd door zijn woorden en vooral zijn daden,
want Hij sprak met gezag en kon zieken genezen en mensen
verlossen van hun geestelijke boeien. Maar toen het erop
aankwam en ze moesten kiezen, lieten ze Hem bijna allemaal vallen als een baksteen en hingen Hem op aan een
kruis.
Maar deed Hij daar Zelf dan niks aan? Kwam Hij niet voor
zichzelf op? Nee, “…hij werd mishandeld maar liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open …” Zo mak als een
lammetje!
Maar de stijl van Jezus is politiek natuurlijk geen gezicht.
Dan lopen ze over je heen in de wandelgangen en vergaderzalen van onze Staten Generaal. Dan kom je niet ver in een

De oproep van de Bijbel is om de gezindheid van Jezus te
hebben. Gezindheid is een sterke innerlijke overtuiging die
zichtbaar wordt in een ethische stijl van denken, spreken en
handelen. Zoals Jezus deed, laten al zijn volgelingen ook zo
doen. Ja, laten alle mensen zo doen, omdat het een stijl van
leven is waar je verder mee komt, die samenleven ook echt
mogelijk maakt.
In zijn briefje aan de Filippenzen maakt Paulus duidelijk wat
die ´gezindheid van Christus´ concreet inhoudt. Hij laat zien
dat de basis is wat Jezus Zelf deed: Hij cijferde Zichzelf compleet weg. Terwijl Hij dat helemaal niet had hoeven doen,
omdat Hij God was. Hij had mogen eisen dat Hij naar zijn
positie werd behandeld. Maar dat deed Hij niet. Hij offerde
Zichzelf op om anderen te redden.
Voor ons betekent deze stijl: 1) geen zelfzucht of ijdel eerbejag - doe niets uit eigen belang of ijdelheid; 2) acht in ootmoedigheid de ander uitnemender dan jezelf - wees
bescheiden en acht anderen belangrijker dan jezelf; 3) let
niet slechts op eigen belang, maar ook op dat van anderen.
Moeten wij in een debat een ander dan voor laten gaan of
ruiterlijk toegeven als onze zienswijze verkeerd was? Waar
partijpolitiek of strategisch politieke stellingname of scoringsdrang om aan de grote grijze massa te ontstijgen aan
de orde van de dag is, ontkom je toch haast niet aan eigen
belang?
Toch is die gezindheid van Christus heel wezenlijk, ook in de
politiek. Je zit er toch niet voor jezelf, je zit er voor anderen!
Het gaat er niet om wat goed voor jou is, ook niet om wat
goed voor jouw partij is, maar om wat goed is voor de mensen in het land over wie jij politieke verantwoordelijkheid
hebt gekregen. Gerichtheid op de ander – is dat niet precies
wat Jezus ons leerde!? Hij was een Heer in het dienen.
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Nederland met of zonder Europees
Enkele beschouwingen naar aanleiding van de
WRR-publicatie ‘Nederland en de Europese Grondwet’
Door Hans Blokland, delegatieleider ChristenUnie-SGP in het Europees Parlement

De voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),
prof. mr. M. Scheltema laat er in zijn voorwoord geen misverstand over bestaan
waar zijn voorkeuren liggen. Enkele citaten: “De Conventie vormde een geheel
nieuwe en gedurfde aanpak van het proces van verdragsherziening.”, “Bovendien
bleek de Conventie reeds vanaf het begin
vastberaden over het eindproduct: een
ontwerpgrondwet voor de Unie en een
‘consensus’ daarover in de Conventie.”,
“…allerlei denkbare opties, waaronder vrij
radicale oplossingen, werden frank en
vrij uitgedebatteerd en in alle openbaarheid.”

Jacques Pelkmans, Monika Sie Dhian Ho
en Bas Limonard (red.)
Nederland en de Europese Grondwet,
WRR Verkenning I,

vaak lastige en veelzijdige vraagstukken
die in hoog tempo op hen afkwamen in
het kader van de Conventie.”
Kennelijk worden met deze publicatie
geen wetenschappelijke pretenties
gekoesterd en dat is misschien maar
goed ook gezien de lyrische vooringenomenheid die uit het voorwoord blijkt.
Want is het bijvoorbeeld echt de eerste
keer dat de conventiemethode werd
gebruikt? Nee dus, want dit gebeurde
in de conventie die belast was met het
opstellen van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.
De Eurofractie was en is verre van
gelukkig met zowel methode als resultaat. De methode bestond eruit om
vooral rekening te houden met de politieke hoofdstroom en weinig ruimte te
laten voor minderheidsstandpunten.
Wat er met het resultaat – dat door de
opstellers gepresenteerd werd als
onaantastbaar – gebeuren moest, werd
inzet van politieke discussie. Ondanks
fundamentele kritiek van de Raad van
State, van de Nederlandse regering en
de beide Kamers der Staten-Generaal,
lijkt Nederland zich er toch bij neer te
leggen dat het Handvest een prominente plaats heeft gekregen in het ontwerp
voor een grondwettelijk verdrag .

Amsterdam University Press 2003,
298 p., ISBN 90-5356-656-2, e 45,00
(te bestellen via www.aup.nl)

Bij de presentatie van het rapport van
de Conventie over dit ontwerp duikel-

Opmerkelijk is dat in het voorwoord van
deze bundel verklaard wordt: “Het resultaat is geen officieel WRR-rapport. De
redacteuren zijn weliswaar raadslid en
stafleden van de WRR, maar brengen dit
boek uit op persoonlijke titel”. Een laatste
citaat: “Het doel van het project was om
beleidsmakers te ondersteunen in de
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den vele commentatoren over elkaar
heen met de stelling dat er niets meer
aan het ontwerp mocht worden veranderd. Zeer merkwaardig, omdat de 105
afgevaardigden naar de Conventie niet
rechtstreeks democratisch gelegitimeerd waren door de Europese kiezer,
en dus ook niet namens hen konden
spreken. De dominante en autoritaire
voorzitter van de Conventie, de Franse
ex-president Giscard d´Estaing vormde
samen met de beide ondervoorzitters,
de ex-premier van Italië Amato en de
ex-premier van België Dehaene, het
door de Europese Raad benoemde voorzitterschap. Het presidium bestond
naast deze drie uit nog tien andere
leden waarvan twee afkomstig uit de
nationale parlementariërs, drie vertegenwoordigers van respectievelijk het
Spaanse, Deense en Griekse
Raadsvoorzitterschap, twee uit het
gezelschap Europarlementariërs en
twee leden van de Europese Commissie.
In het presidium zaten slechts vertegenwoordigers van de politieke hoofdstromen. Er zat niemand in uit één van de
10 toetredingslidstaten en ook niemand
met een kritische gezindheid.
Dat presidium is er in geslaagd om alle
macht naar zich toe te trekken en in
feite de rest van het gezelschap politiek
monddood te maken. In het begin is fel
geprotesteerd door een groot deel van
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grondwettelijk verdrag
de Conventie, maar dat heeft maar een
beperkt resultaat gehad.
De werkwijze ging ongeveer als volgt:
de voorzitter overviel de Conventie met
extreme voorstellen, die dan fel bestreden werden. Vervolgens nam de voorzitter de voorstellen terug, wijzigde ze
een beetje in de gewenste richting,
waarna de Conventie juichte over het
bereikte resultaat. Ze hadden Giscard
toch maar tot een concessie weten te
bewegen! Murw gebeukt door de vergaderdiscipline van Giscard ging men
massaal door de knieën.
Dit gezelschap van 105 uitverkorenen
was er wel erg van doordrongen dat
het mocht treden in de voetsporen van
de Constituerende Vergadering in
Frankrijk ná de Franse Revolutie van
1789 …
Men probeert het resultaat heilig en
onaantastbaar te verklaren. Frankrijk,
Duitsland en Italië proberen vast te
houden aan deze tekst, die in de
Europese Unie nog meer macht legt bij
de grote lidstaten ten koste van de kleinere lidstaten. Waar die macht toe leidt
zien we nu heel concreet bij het in feite
ten grave dragen van het stabiliteitspact door de grote lidstaten, terwijl de
Europese Commissie onmachtig is om
dit tegen te gaan. Gelukkig beseffen de
meeste kleine lidstaten nu dat deze
tekst van de ´grondwet´ voor hen niet
aanvaardbaar is. Helaas blijft
Nederland nog op het spoor van de
groten zitten. Hopelijk breekt het besef
op tijd door dat de Europese Unie van
25 of meer lidstaten alleen levensvatbaar is als samenwerkingsverband van
gelijkwaardige lidstaten. Dominantie
van de grote vier zal leiden tot groeiende afkeer van de Europese Unie. Je ziet
nu al dat in de nieuwe lidstaten het
enthousiasme voor de Europese Unie
snel wegebt ...
Het is daarom te hopen dat straks in
het nieuwe grondwettelijk verdrag de
Europese Commissie een krachtige
institutie blijft naast het Europese
Parlement en de Raad van Ministers

met uit iedere lidstaat één volwaardige
commissaris met stemrecht. Eens ben ik
het met de auteurs van hoofdstuk 7 dat
de communautaire methode geen principiële keuze voor supranationaliteit of
een hang naar federalisme inhoudt,
maar eerder een pragmatische keuze op
basis van een inschatting van de
Nederlandse machtspositie. Wat ook
hard nodig blijkt, is dat de Europese
Raad zich beperkt tot zijn eigenlijke
taken en niet op de stoel gaat zitten van
de Raad van Ministers (de vakraden) en
de Europese Commissie. Wat dat betreft
ben ik het dus eens met de Nederlandse
inzet. De ChristenUnie wil niet dat de
Europese Commissie uitgroeit tot een
Europese regering, maar wil evenmin
dat de Europese Raad zich steeds meer
gaat gedragen als een Europese regering. Raden van Ministers kunnen effectief gecontroleerd worden door de
nationale parlementen, maar dat geldt
niet voor de Europese Raad.
In de Nederlandse verhoudingen is de
minister-president primus inter pares:
eerste onder zijn gelijken. Onder invloed
van de Europese ontwikkelingen concentreert de feitelijke macht zich steeds
meer bij de regeringsleiders. Dat is een
ongewenste ontwikkeling, die met
kracht moet worden bestreden.
Gelukkig is dat ook de inzet van de
Nederlandse regering, die hamert op
het principe van ‘egalitaire rotatie’.

subsidiariteitstoets, zoals voorgesteld
door de SER. Door subsidiariteit tot een
politieke kwestie te verklaren zal de subsidiariteitstoets tot een louter politiek
compromis verworden. Het zou te
betreuren zijn als een in potentie
machtig parlementair instrument als de
subsidiariteitstoets niet inhoudelijk
wordt ontwikkeld. Het is in ieder geval
de moeite waard om verder na te denken over het SER-voorstel om een apart
lichaam een praktische methodologie te
laten ontwikkelen om tot een goede
bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Europese Unie te komen.
Het is natuurlijk waar dat alleen al de
mogelijkheid van nationale parlementen om bepaalde wetsvoorstellen te
kunnen retourneren een stimulans is
om zich actiever met Europa te bemoeien. Dat bleek mij ook al bij een recent
overleg met de Eerste Kamer, waar men
een ‘early warning’ systeem ontwikkelt
om te zijner tijd alert te kunnen reageren.

Hoe moeten we dit ontwerp van een
grondwettelijk verdrag beoordelen?
Brengt het ons dichter bij een oplossing
van de praktische problemen in de uitgebreide Unie?
Het is ontegenzeggelijk waar dat er veel
goeds van dit ontwerp te zeggen valt.
Het stroomlijnt de geldende verdragen
en is goed leesbaar. Maar de machtsverhoudingen raken verder verstoord ten
Wat verder opvalt in de bijna 300 pagi- koste van de kleine lidstaten en de
Europese Commissie. Dat is een verkeerd
na´s beschouwingen is toch het ontsignaal in de richting van de kleine lidluisterend beeld dat van de
staten. Daarom is de
Nederlandse inbreng in de Conventie
Intergouvernementele Conferentie (IGC)
wordt geboden. Doordat noch de regering, noch de parlementariërs een cohe- die begin oktober met haar werk begonnen is een welkome correctiemogelijkrente visie hadden ontwikkeld, werden
heid voor de verwaarlozing van de
werkende weg standpunten ingenomen. Reactief en behoedzaam zijn sleu- belangen van de per 1 mei 2004 nieuw
telwoorden voor de Nederlandse opstel- toetredende tien lidstaten.
Tevens moeten we concluderen dat het
ling.
instrument van de conventie een slecht
Terecht betreuren de auteurs van
hoofdstuk 7 dat er noch in de Conventie, surrogaat is gebleken voor de IGC. In
feite blijkt er nu dubbel werk te moeten
noch in de regering, noch in het parlement interesse is voor een inhoudelijke worden gedaan.
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