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nieuwe kandidatenlijst. Nieuwe mensen, ook op het partijbureau en bij het nieuwe wetenschappelijk instituut.
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuw enthousiasme,
nieuw elan.
Najaar 2000: het nieuwe ledenblad van de ChristenUnie
verschijnt: HandSchrift. Politiek magazine.
Voorjaar 2001: een gloednieuw studieblad rolt van de
persen: DenkWijzer. Studieblad van de ChristenUnie.
DenkWijzer is er voor alle donateurs van
het wetenschappelijk instituut en alle
bestuurders van de ChristenUnie, en verder voor iedereen die mee wil denken
over christelijke politiek in onze postmoderne, multiculturele, dynamische
samenleving. Kortom, een blad voor iedereen die een spade dieper wil gaan en wijzer wil worden in zijn of haar denken over
politiek en samenleving.
Nieuwe namen, nieuwe bladen, nieuwe
politieke documenten enzovoort enzovoort. Nieuw, nieuw, nieuw. De indruk is
dan al gauw gewekt dat al het oude heeft
afgedaan, is afgeschreven, is vergeten.
Niets is minder waar! Wat een rijke traditie ligt er om op voort te bouwen. Ruim 25
jaar RPF en meer dan 50 jaar GPV gingen
ons voor. RPF en GPV bouwden op hun
beurt voort op het ‘oude’ gedachtegoed
van mensen als mr. G. Groen van
Prinsterer (1801-1876). Daarachter doemen
oude, vertrouwde namen op als Calvijn,
Luther en Augustinus. Maar de echte
basis, het echt fundament ligt in het aloude Woord van God en in Jezus Christus,
het vleesgeworden Woord. Op dat hechte
fundament wil ook dit studieblad staan.
Een wijs man bouwt zijn huis immers op
de Rots. In DenkWijzer willen we dit op
allerlei manieren tot uiting brengen en
niet alleen in de bijbelstudie-rubriek
WoordWijzer.
Wij horen heel graag uw mening over vorm
en inhoud van dit nieuwe studieblad.
Reacties op artikelen, columns of andere
onderdelen van dit blad, maar ook ideeën
voor onderwerpen, boekbesprekingen en
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stellingen zijn van harte welkom!
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Het wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie heet de Mr. G. Groen van
Prinsterer stichting en dat is niet voor
niets. Wij willen hiermee aangeven dat
wij in een traditie willen staan van degelijke denkers, kundige staatsmannen en
radicale Evangeliebelijders. Zoals u hierboven aan de jaartallen achter zijn naam
kunt zien, zal in 2001 Groen van
Prinsterers 200ste geboortedag en 125ste
sterfdag een feit zijn. In een later nummer van DenkWijzer hopen we hier aandacht aan te besteden.
Het thema van dit nummer is
“Christelijke politiek in de 21ste eeuw”.
Voor velen - helaas ook christenen - is
‘christelijke politiek’ een contradictio in
terminis en voor de geseculariseerde burger is ‘christelijke politiek in de 21ste
eeuw’ niet minder dan een anachronisme. Christelijke politiek is voor hen uit
de tijd en ouderwets. De formatie van de
ChristenUnie is daarom boven alles een
proclamatie, een statement dat oud en
nieuw heel goed samen kunnen gaan,
zelfs niet zonder elkaar kunnen. Een
vernieuwingsimpuls voor de lokale en
landelijke politiek is nodig, zeker, maar
wel op basis van aloude christelijke
principes, want dat zijn principes die de
tand des tijds ruimschoots hebben doorstaan en nog steeds actueel en heilzaam
zijn voor de samenleving.
Zo blijkt oud opeens toch ook niet zó oud
te zijn en nieuw ook weer niet zó nieuw.
Veel studiegenoegen toegewenst.

ThemaInleiding

Christelijke politiek
anno 2001
“Politieke partijen zijn ten dode opgeschreven, omdat ze sterk verbonden zijn met het industriële
tijdperk. Dat tijdperk gaat voorbij en daarmee vele van de instituties die erbij horen. Politiek en
bestuur in de zin van een publiek domein verdwijnen niet, maar krijgen een heel andere gedaante.
Meer horizontaal, meer als een netwerk, veel vaker virtueel. Partijen in de huidige vorm zijn sterk
hiërarchisch, piramidaal, gericht op uniformiteit en op de fomulering van EEN groot verhaal.”
P. Frissen in het internet-discussieforum van het Forum voor Democratische Ontwikkeling
http://www.forumdemocratie.nl
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Meningen van
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Het bovenstaande citaat van Paul Frissen, auteur
van De lege staat vertegenwoordigt een van de
courante stromingen in het denken over politiek,
staat en politieke partijen. De laatste jaren is er
veel discussie over het functieverlies van de politiek en politieke partijen en over de - al dan niet
vermeende - kloof tussen de politiek en de burgers. Recente berichten over het voortdenderende
ledenverlies van - vooral de grote - politieke partijen dragen bij aan de discussie en aan de onrust,
vooral binnen de politiek. Buiten de politiek lijkt
men zich niet zoveel zorgen te maken en misschien is dat nu juist weer een extra reden tot
zorg. Of maakt de politiek zich druk om niets?
Temidden van dit alles komt de ChristenUnie als
nieuwe formatie met nieuw elan ten tonele. De
vraag rijst alleen wel wat hedentendage, in de
21ste eeuw nog de functie is van een politieke partij in het algemeen en van een christelijke politieke partij in het bijzonder. Wat kan christelijke politiek betekenen in een post-moderne, dynamische
en multiculturele samenleving als de onze?
Het wetsvoorstel over euthanasie dat onlangs
door de Tweede Kamer werd aangenomen en
binnenkort in de Eerste Kamer zal worden behandeld, is een goed voorbeeld. Alom was er waardering voor de bijdrage van ChristenUnie-Kamerlid
André Rouvoet in dat debat, maar werd er wel
geluisterd naar onze constructieve en principiele
inbreng? Zowel bij de besluitvorming rond
euthanasie als rond het homohuwelijk stonden
geloof en ongeloof lijnrecht tegenover elkaar.
Zou een partij als de ChristenUnie naast haar
bijdragen in de volksvertegenwoordigingen
niet ook meer een beweging moeten zijn die
christenen politiek bewust maakt en rond
bepaalde issues mobiliseert?

In deze eerste DenkWijzer wordt in een tweegesprek met voormalig GPV-Tweede Kamerlid
Schutte en hoogleraar bestuurskunde en tevens
PvdA-Eerste Kamerlid Witteveen de toekomst van
de politieke partijen geanalyseerd. Wat is anno
2001 hun positie en in welke richting zouden zij
zich moeten ontwikkelen?
In een daaropvolgend artikel verkent
ChristenUnie-Eerste Kamerlid en beoogd lijsttrekker Kars Veling het profiel van de ChristenUnie.
Wat is de rol van de politiek in het algemeen en
van een christelijke politieke partij in het bijzonder? Wat zijn de belangrijkste thema’s en uitdagingen?
De ChristenUnie streeft naar een goede maatschappelijke inbedding. Maar wat houdt dat in? In
de rubriek InterActief geven diverse personen en
organisaties hun mening. Wat verwachten zij van
de ChristenUnie? Hoe zien zij de ChristenUnie?
Uiteraard slaat het thema van dit studieblad niet
alleen op de landelijke politiek, maar ook op de
lokale politiek. ‘Goed bestuur, dicht bij de burger’
is een van de speerpunten van de ChristenUnie.
Dit betekent onder meer dat het bestuur dicht bij
de eigen leefomgeving staat. Hoe is het gesteld
met relatie tussen de burger en de lokale politiek?
Welke visie heeft de ChristenUnie hierop? Arie
Slob geeft een analyse van de bestuurlijke praktijk
op lokaal niveau, de kabinetsplannen voor dualisering van het gemeentebestuur en de positie van
de burger daarin.
Roel Kuiper laat tot slot zien hoe de christelijke
politiek en haar achterban zich in de afgelopen
dertig jaar hebben opgesteld in de euthanasiediscussie. Misschien wel het meest duidelijke
voorbeeld van christelijke politiek in de
afgelopen tijd.
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Politieke partijen en de
breedte van de samenleving
Door Rienk Janssens, adjunct-directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie

De laatste jaren wordt er in politieke en wetenschappelijke kringen een stevige discussie gevoerd
over het functieverlies van de politiek en de politieke partijen. Waar ligt de kern van het
probleem en welke oplossingsrichtingen zijn er? Is er nog toekomst voor de politiek in het
zogeheten ‘postideologische tijdperk?’ Een tweegesprek met het voormalig GPV-Tweede-Kamerlid
G.J. Schutte en prof.dr. W.J. Witteveen, Eerste-Kamerlid voor de PvdA en hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant.

U bent beide actief binnen een politieke partij. Is het functieverlies van de
politiek voor u een herkenbaar probleem?
Witteveen: Zeer herkenbaar. Kijk
alleen al naar het dalend ledental en
de dalende opkomst bij verkiezingen.
Wanneer - zoals bij de laatste
Europese verkiezingen - de meerderheid van de kiezers niet meer
opkomt, ontstaat er een legitimiteitsprobleem. Zo wordt het voor de politiek steeds moeilijker een goede integrale afweging te maken van de verschillende deelbelangen. Daarvoor is
draagvlak nodig, en dat verdwijnt.
Schutte: Het grootste probleem is dat
de besluitvorming in het parlement

Het zou winst zijn wanneer de
breedte van de samenleving
terugkeert in de
volksvertegenwoordiging.

niet meer het sluitstuk is van een discussie binnen de politieke partijen.
De input van onderop neemt af,
waardoor een Kamerlid minder herkenbaar is als volksvertegenwoordiger. De kernvraag is hoe je de functie
van volksvertegenwoordiger weer
gerevitaliseerd krijgt.
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Is het probleem ook niet dat de oude
politieke stromingen nauwelijks meer
aanwezig zijn?
Schutte: Ideologische tegenstellingen
vervagen inderdaad. Er is een groot
midden met daarbinnen wat accentverschillen. Mensen herkennen zich
niet meer in een stroming die ergens
voor staat. Dit vermindert de betrokkenheid en de participatie. Ik ervaar
dit als een verlies, omdat het functioneren van democratie sterk afhankelijk is van het draagvlak in de samenleving. De overheid krijgt steeds meer
de vrije ruimte, zonder dat er verantwoording naar de samenleving
plaatsvindt. Daar komt bij dat het
doorsnee Kamerlid geen doorsnee
Nederlander is. De meeste
Kamerleden hebben een ambtelijke
achtergrond en zijn wetenschappelijk
opgeleid. Dat is niet de Nederlandse
samenleving. Het zou winst zijn wanneer de breedte van de samenleving
terugkeert in de volksvertegenwoordiging.
Witteveen: Behalve vervagende ideologieën speelt de zogenaamde ‘verplaatsing van de politiek’ een rol. De
politieke sturing vanuit Den Haag
neemt af. Veel beslissingen komen
tot stand in Europa of binnen de verschillende beroepsgroepen. Dit houdt
verband met de verplaatsing van
deskundigheid. Een politieke partij

komt tegenwoordig pas in actie,
nadat een regeringsvoorstel gedegen
door ambtenaren is voorbereid. De
Tweede Kamer neemt nauwelijks
eigen standpunten meer in. Ze reageert slechts op regeringsvoorstellen.
Dat staat haaks op het oude idee van
een volksvertegenwoordiging die iets
in de samenleving wil uitdragen.
Sommigen zien in de toekomst juist
een meer besturende rol voor de
Tweede Kamer weggelegd. Hoe ziet u
dat?
Schutte: Ik hecht eraan onderscheid
te bewaren tussen de verantwoordelijkheden van het kabinet en die van
de Kamer. Het is niet de eerste taak
van de Kamer om kant en klare
oplossingen aan te dragen voor allerlei maatschappelijke problemen. Dat
is primair de verantwoordelijkheid
van de regering. Momenteel liggen
we als Kamercommissie met het
Kabinet in de clinch vanwege een
voorgenomen nogal technische wijziging van het kiesstelsel. Tot onze
ergernis beperkt het kabinet zich tot
een aantal inventariserende noties
en laat het de keuze aan de Kamer
om de oplossingsrichting te bepalen.
Daarmee ontloopt het echter zijn verantwoordelijkheid. Vanuit de christelijke politiek is altijd gepleit voor een
heldere taakverdeling tussen rege-

ring en parlement. De ambtsopvatting van de overheid vormt een
innerlijke motivering om niet te
gemakkelijk toe te geven aan de verwaarlozing van de zelfstandige taak
van de regering. De Kamer zou
bovendien, ondanks de beschikbare
hulpmiddelen, in kennis altijd de
mindere zijn van het kabinet. Daar
moet je dan ook niet mee willen
wedijveren.
Witteveen: Persoonlijk denk ik dat de
Kamer wel eens te veel aan de leiband van de regering loopt. In een
zaak als het kiesstelsel zou de Kamer
toch geen afwachtend standpunt
moeten innemen. Wanneer de regering al een keuze gemaakt heeft, is de
kans groot dat de coalitiefracties hun
standpunt al hebben bepaald. Veel
beter is het wanneer de Kamer de
uitdaging aangaat en haar eigen
visie presenteert. Ik denk dat mensen
als Thorbecke, Groen van Prinsterer
en Abraham Kuyper ook in de eerste
plaats hun eigen opvattingen presenteerden.
In de discussie over het functieverlies
van de politiek komen twee oplossingsrichtingen telkens terug. De eerste meent dat de terugtredende overheid onvermijdbaar is. De tweede stelt
dat de overheid haar overkoepelende
functie moet behouden. Zeg maar

P.H.A. Frissen tegenover Bram Peper.
Herkent u zich in een van de twee?
Witteveen: De oplossingrichting van
Frissen komt uit de bestuurswereld
en ligt in de sfeer van het procesbeheer. Frissen ziet echter over het
hoofd dat politiek om inhoudelijke
keuzes vraagt, die te maken hebben
met achterliggende normen en
waarden. Voor mij heeft de term
‘algemeen belang’ daarom nog
steeds waarde. Via de dialoog over
het algemeen belang kom je vanzelf
uit bij de inhoud en niet bij het procesbeheer.
Schutte: Politiek als procesmanagement is de dood van de politiek.
Jammer dat Peper in dit opzicht niet
de kans heeft gekregen zijn ideeën
verder uit te werken. Persoonlijk
spreek ik in plaats van over het ‘algemeen belang’ liever over de ‘publieke
zaak’. Dat geeft het onderscheid tussen publiek en privaat beter weer,
een onderscheid dat er altijd zal blijven. In een dichtbevolkt land als
Nederland is het essentieel om aan
de hand van duidelijke toetsingscriteria op te komen voor het publiek
belang. De overheid kan bij zaken van
publieke betekenis zich niet beperken
tot het stellen van een aantal randvoorwaarden.

Is het vechten tegen de bierkaai of is
het ook mogelijk om de overheid die
integrerende functie te laten behouden?
Schutte: Het is zeker geen vechten
tegen de bierkaai. We hebben een
periode achter ons, waarin groot vertrouwen was in de werking van de
markt. Momenteel ontstaat een
tegenbeweging, omdat men inziet
wat de verwaarlozing van het publieke belang teweegbrengt. Een goed
voorbeeld daarvan is de privatisering
van de spoorwegen, dat inmiddels
tot diverse problemen heeft geleid.

Politiek gaat vaak niet over aangename dingen, maar over wat je
moet doen of wat rechtvaardig is.
Politiek kan soms hard zijn.

Hoe zouden politieke partijen die
tegenbeweging kunnen stimuleren?
Door, zoals sommigen zeggen, de
inhoud weer meer centraal te stellen
en achterliggende normen en
waarden duidelijker in te brengen?
Witteveen: Dat is inderdaad een aantrekkelijk advies. Achterliggende normen en waarden zijn niet alleen
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nodig in beginselprograms en op studiedagen, maar ook in het politieke
debat. De privatisering van het
openbaar vervoer heeft direct te
maken met bepaalde normatieve
keuzes. Persoonlijk zie ik de toekomst
van de politiek niet zo somber in. Het
besef dringt door dat de markt niet
alles oplost en dat de overheid
bepaalde kerntaken moet behouden.

De multiculturele samenleving is
bij uitstek het terrein voor de
zoektocht naar een gezamenlijke
publieke moraal.

Frissen wil toe naar een ‘politiek van
het aangename’, naar een esthetische visie op politiek. Dat wil zeggen:
geweld vermijden en zo aangenaam
mogelijk met elkaar omgaan. Maar
politiek gaat vaak niet over aangename dingen, maar over wat je moet
doen of wat rechtvaardig is. Politiek
kan soms hard zijn.
Kunt u vanuit uw ervaringen in de
Eerste en Tweede Kamer concretiseren
dat er weer ruimte is voor achterliggende normen en waarden?
Schutte. Laat ik beginnen met een
negatief voorbeeld, want we zijn er
natuurlijk nog niet. Vanuit de
christelijke politiek is recent gepleit
voor de noodzaak van een gezamenlijke publieke moraal. Het zou goed
zijn om vanuit verschillende politieke
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overtuigingen elementen te benoemen die essentieel zijn voor het goed
functioneren van de publieke samenleving. Het probleem is dat we dit
streven naar een publieke moraal
moeten inbrengen in een samenleving die zich kenmerkt door eigenbelang en een hang naar vrijheid. Soms
lijkt het wel of we daardoor volledig
geïsoleerd komen te staan van de
rest van de wereld. Bij de recente discussie over het homohuwelijk was
het bijvoorbeeld frappant dat niemand zich er druk over maakte dat
het Nederlandse standpunt afwijkt
van opvattingen elders. Bij het drugsbeleid zie je hetzelfde. We hebben
nog een lange weg te gaan, voordat
we kunnen komen tot een minimale
gezamenlijke publieke moraal.
Wat zou een dergelijke publieke
moraal moeten inhouden? Kunt u een
aantal elementen noemen?
Schutte: Een voorbeeld is de invulling van de zondag als rustdag.
Vanuit verschillende politieke achtergronden zijn de ChristenUnie en de
PvdA onlangs tot een gezamenlijk
initiatief gekomen. Maar ik denk dat
de Tien Geboden - waarvan wij als
christen geloven dat ze goed zijn voor
heel de samenleving - meer aanknopingspunten bieden om tot verdergaande afspraken te komen op het
terrein van de publieke moraal.
Witteveen: De vraag is of de publieke
moraal in Nederland wel echt in
gevaar is. De reacties op het zinloos
geweld en de recente rampen zijn
openlijke manifestaties van een

publieke moraal. Het is goed gezamenlijk na te denken wat onder een
dergelijke moraal wordt verstaan.
Laat ik drie elementen noemen.
Allereerst is dat de grondwet en de
daarin opgenomen mensrechten.
Vervolgens de christelijke traditie die
Nederland gevormd heeft en talloze
waardevolle normen en waarden
heeft aangereikt. Tot slot denk ik dat
we als samenleving op het punt
staan ons open te stellen voor normen en waarden uit andere culturele
tradities. De multiculturele samenleving is bij uitstek het terrein voor de
zoektocht naar een gezamenlijke
publieke moraal. Daarvoor is een herijking van het begrip tolerantie
nodig. Tot nu toe was tolerantie vooral het mijden van conflicten en het
accepteren van de ander. Een volgende stap is om het positieve in de
ander te waarderen en na te gaan of
andere tradities normatieve uitgangspunten bevatten die een verrijking van onze cultuur kunnen betekenen.
Verschillende culturele tradities als
bronnen voor een nieuwe publieke
moraal. Bent u het daarmee eens,
meneer Schutte?
Schutte: Je kunt mijns inziens pas
echt tolerant zijn, wanneer je zelf ook
duidelijk van iets overtuigd bent. Dat
maakt het vervolgens ook mogelijk
om anderen met een sterke overtuiging volledig te accepteren. En dan
niet in de vorm van gedogen, maar in
de vorm van een actieve participatie.
We leven vandaag met verschillende
groeperingen in één samenleving.
Dat verplicht om iedereen een volwaardige plaats te geven. Een van de
centrale punten in de christelijke
politiek is altijd geweest om heel de
samenleving aan te spreken. Wees
helder in je overtuiging, maar zorg
tegelijk voor de vrijheid van andere
overtuigingen. Vanuit die verschillende overtuigingen is het inderdaad
goed elementen te benoemen voor
een gezamenlijke publieke moraal.

ThemaInterview

Is er een rol voor de politiek weggelegd in dit debat over de multiculturele samenleving?
Schutte: Er is juist een rol voor de
politiek. Als de politiek dit niet doet,
dan krijg je losse groepjes, die mogelijk een verkeerde beeldvorming er op
na houden. Het is de taak van de
overheid om aan deze discussie vorm
en structuur te geven. Politieke partijen moeten deze discussie voeren,
in nauwe verbondenheid met hun
leden en met allerlei maatschappelijke organisaties.
Witteveen: De politieke partijen zouden kunnen beginnen door bij kandidaatstellingen rekening te houden
met representanten uit verschillende
culturele groeperingen. Als de politiek niet het voortouw neemt, dan
gaat daarvan een negatief signaal
uit. De notie van solidariteit is daarbij van groot belang. Solidariteit is
een basisbehoefte die niet automatisch is gegarandeerd, maar door de
politiek gestalte krijgt.
Zijn politieke partijen te verkokerd, te
weinig op samenleving gericht?
Schutte: Partijen moeten midden in
de samenleving gaan staan. Alleen
dan kunnen ze de brede lagen van de
samenleving vertegenwoordigen.
Elke partij zal daar op verschillende
wijze vorm aan gegeven. Voor de
ChristenUnie - met het christen-zijn
als een belangrijk criterium voor het
lidmaatschap - is het minder eenvoudig allochtonen als lid op te nemen.
Maar dat ontslaat ons niet van de
plicht andere wegen te zoeken om
die bevolkingsgroep te bereiken. We
zijn weliswaar een christelijke partij,
maar allochtonen moeten weten dat
ze ook met hun belangen bij ons
terechtkunnen.
Zijn er structurele wijzigingen nodig
voor een meer maatschappelijke
inbedding van een politieke partij?
Schutte: Het belangrijkste is dat je de
mensen uit de samenleving spreekt.
In de Kamer hebben we onlangs met
een groep chinezen gesproken - een

groep die nu mijns inziens echt in de
marge van de samenleving opereert.
Het is goed dat hun belangen doorstromen naar de plek waar de beslissingen vallen.
Witteveen: Persoonlijk denk ik dat de
partijorganisaties drastisch aan herzieningen toe zijn. Politieke partijen
stammen uit de tijd dat er nog vaste
en homogene achterbannen bestonden. Nu leven we in de tijd van de
zwevende kiezer. Bij de PvdA lag het
zwaartepunt altijd bij afdelingen,
maar die zijn in de loop van de tijd
verworden tot lichamen waar de
gemeentepolitiek centraal staat. Met
verkeersdrempels en de bouw van
zwembaden schrik je de mensen echter af. Binnen de PvdA hebben we
daarom zogenaamde kenniscentra
opgericht als aanvulling op de
bestaande verenigingsstructuur.
Moeten we meer toe naar donateurspartijen, waarbij men op lossere wijze
bij een partij is betrokken dan binnen
de traditionele ledenpartijen?
Schutte: Waar in Nederland nog
ledenpartijen zijn, moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Christelijke partijen kunnen terugvallen op een relatief groot ledenbestand. Het zou een
verlies zijn wanneer dat zou weggevallen. Daarnaast zijn echter andere
vormen van betrokkenheid en
invloed nodig. De tijd van de verzuiling - toen partijen over een natuurlijke achterban beschikten - is voorbij.
Daar moet je ook niet naar terugwillen. Politieke partijen zullen zich in
de toekomst meer moeten richten op
de hele breedte van de samenleving.
Witteveen: Een belangrijk instrument
voor politieke partijen zal de netwerkvorming zijn. Een netwerk is niet
gebonden aan de natuurlijke grenzen
van een bepaald organisme. Hierdoor
zullen partijen in staat zijn voortdurend nieuwe verbindingen te maken,
over de grenzen van de eigen partij
heen. Partijen zijn te veel opgesloten
geweest in het eigen circuit. Een netwerk maakt het mogelijk vanuit verschillende perspectieven informatie

te ontvangen en met elkaar het
debat aan te gaan. Alleen zo ontstaat
het overzicht dat nodig is voor een
goede besluitvorming.
Tot slot: welke rol ziet u voor de
christelijke politiek en de ChristenUnie
in de komende tijd? Hoe kan zij
bovenstaande toepassen?
Witteveen: Ik waardeer de krachtenbundeling van GPV en RPF zeer positief. Er ontstaat zo een interessante
nieuwe politieke formatie, waarin
beginselen nog een belangrijke rol
spelen. Het is bovendien een mooi
moment om de besproken partijvernieuwing daadwerkelijk door te voeren.
Schutte: Het is nu de tijd naar nieuwe vormen te zoeken. Het zou jammer zijn om de tradities van de twee
partijen alleen maar in elkaar te
schuiven en het daarbij te laten. De
ChristenUnie moet inzien dat haar
doelgroep breder is dan alleen het

Partijen zijn te veel opgesloten
geweest in het eigen circuit. Een
netwerk maakt het mogelijk vanuit verschillende perspectieven
informatie te ontvangen en met
elkaar het debat aan te gaan.

ledenbestand. In de samenleving zullen ze anderzijds moeten beseffen
dat het de moeite waard is aandacht
voor de ChristenUnie te hebben. Niet
alleen via lidmaatschap, maar ook via
allerlei andere kanalen. Het samengaan van GPV en RPF is daar een uitstekend moment voor.
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Politiek is een blijvende opdracht voor christenen

Uitdaging voor de ChristenUnie
Door Kars Veling

Er wordt veel kwaad gesproken van de politiek. Deels hebben politici dat aan zichzelf te wijten.
Mannetjesmakerij lijkt publicitair aardig te scoren, maar vergroot uiteindelijk het vertrouwen in de politiek niet. Wanneer voor politici partij- of coalitiebelangen zwaarder lijken te wegen dan de inhoud van
beleid, zullen burgers cynisch worden. Krantenberichten vertalen in vragen aan de regering - een populaire
bezigheid van Kamerleden - is uiteraard niet voldoende om de politiek dichter bij de mensen te brengen.

Er lijken ook andere redenen te zijn om de toekomst van
de politiek somber in te zien. Wanneer we politiek opvatten als het samenspel van overheden en de volksinvloed
op het overheidsbeleid, dan zal volgens verschillende
commentatoren de Nederlandse politiek te lijden krijgen
onder de kleiner wordende functie van de nationale
overheid1.
Nederland is lid van de Europese Unie en is partij bij
belangrijke internationale verdragen. Dat heeft als
gevolg dat de speelruimte voor zelfstandig Nederlands
beleid aanmerkelijk is verkleind. Niet alleen worden in
Europees verband verstrekkende besluiten genomen,
waarvan de reikwijdte in veel gevallen moeilijk te overzien is. Ook de uitvoering en de handhaving van beleid,
eventueel met inschakeling van het Europese Hof, kan de
nationale beleidsvrijheid vergaand inperken. Daar komt
bij dat genomen beslissingen niet zelden nopen tot verdergaand beleid. De openstelling van de binnengrenzen
van Europa en nu straks de invoering van de ene
Europese munt - om twee belangrijke voorbeelden te
noemen - zijn geen keuzes die op zichzelf staan. Door
politici is hardop gezegd dat deze besluiten mede tot
doel hebben het integratie-proces nieuwe impulsen te
geven2. En inderdaad is verdergaande integratie meer
dan eens voorgesteld als onontkoombaar, namelijk om
mogelijke negatieve gevolgen van eerdere integratiestappen te voorkomen. Hoe dan ook, de beleidsvrijheid
van de Nederlandse overheid is ingeperkt. Het gevolg
zou zijn dat de Nederlandse politiek ook daarom minder
interessant aan het worden is.
Sommige waarnemers gaan veel verder en beweren dat
overheden er in het algemeen gesproken veel minder
toe doet. De macht in de wereld verschuift van overheden naar andere actoren, zoals de bestuurders van grote
bedrijven. De globalisering van de economische bedrijvigheid maakt het voor overheden buitengewoon moeilijk beleid te ontwikkelen dat effectief publieke belangen
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beschermt3. Misschien wordt de grootste macht wel
uitgeoefend door anonieme beleggers op de financiële markten overal ter wereld.
De geschetste ontwikkelingen kunnen zorg oproepen. Er zijn echter ook commentatoren die de
gedachte eigenlijk wel toejuichen dat overheden
zich ontwikkelen van hoeders van het publieke
belang tot deelnemers in onoverzichtelijke netwerken4. De vrijheid van burgers zou daardoor toenemen. In dezelfde richting werkt al enige decennia de
opvatting dat de overheid moet terugtreden, niet
om maatschappelijke verbanden ruimte te geven,
maar om de markt haar werking te laten uitoefenen
ten bate van de economische groei5.
Geen wonder dat de politiek uit de gratie dreigt te
raken. Wanneer burgers hun stem willen laten
horen, dan steunen ze organisaties die bepaalde
belangen of bepaalde waarden bepleiten, zoals
Amnesty International, de VBOK of het Wereld
Natuur Fonds. Daarvoor hebben zij de politiek niet
nodig, zo lijkt het.

Politiek niet te smal opvatten
De ChristenUnie wil beslist niet meegaan in de
gedachte dat politiek minder belangrijk zou zijn.
Voorzover de onderschatting of zelfs minachting van
de politiek te wijten is aan politici en aan politieke
partijen, zullen wij steeds bereid moeten zijn de
hand in eigen boezem te steken. Wellicht kan de
ChristenUnie eraan bijdragen dat het politieke
debat diepgang heeft en vanuit overtuiging wordt
gevoerd.
Een positieve houding tegenover politiek komt vooral voort uit onze visie op de overheid als ‘dienaresse
Gods’. Daarover wil ik straks nog iets zeggen. Eerst
wil ik echter tegenover de geopperde bedenkingen
pleiten voor een bredere definitie van politiek. Dat
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doe ik onder andere in aansluiting op wat Roel Kuiper,
directeur van het wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie naar voren brengt in zijn recente essay
Dynamiek en samenhang6. Politiek omvat meer dan zoals ik hiervoor formuleerde - het samenspel van de
overheid en de maatschappelijke beïnvloeding van overheidsbeleid. Politiek is overal waar mensen en samenlevingsverbanden betrokken zijn op de publieke zaak.
Mensen leiden hun leven samen met anderen. Zij gaan
verbindingen aan en voelen zich jegens anderen verantwoordelijk. Zij ondernemen van alles, volgen hun overtuigingen en hun voorkeuren. Zij worden actief in het
arbeidsbestel, individueel of in een bedrijf of instelling.
Kortom, mensen hebben hun privé-sfeer die wel deel is
van de samenleving, maar als zodanig niet politiek
genoemd moet worden. Goed beschouwd heeft die
privé-sfeer echter overal raakvlakken met de publieke
samenleving. Mensen verkeren regelmatig in de openbare ruimte. Zij zijn op medeburgers aangewezen en anderen op hen. In hun doen en laten hebben zij steeds te
maken met rechtsregels die het leven ordenen en ondersteunen. Zij zijn afhankelijk van voorzieningen die ten
bate van iedere deelnemer in de samenleving in stand
worden gehouden. In hun werk krijgen ze te maken met
maatschappelijke effecten van de bedrijvigheid waaraan
zij deelnemen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat mensen op allerlei
manieren betrokken zijn op de publieke kant van de
samenleving. In ieder geval zijn zij burgers in de zin van
gebruikers en deelnemers en dat maakt hun ook mede
verantwoordelijk voor de publieke sfeer.

Dr. K. Veling is filosoof, rector van het
Greijdanuscollege in Zwolle en
Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie.

De verbinding met de overheid is nu gemakkelijk gelegd.
Burgers, individueel en in hun levensverbanden en organisaties, dragen een zekere verantwoordelijkheid voor de
publieke kant van het samenleven. Het is de overheid die
de roeping heeft te waarborgen dat belangrijke publieke
waarden en belangen worden behartigd. Let wel, het is
niet altijd de overheid zelf die voor de behartiging ervan
zorgt, maar het is voor elke samenleving van levensbelang dat zij toeziet en waakt tegen verwaarlozing.
Politiek kan mijns inziens omschreven worden als de
georganiseerde betrokkenheid van mensen en instellingen op de publieke zaak. Zo opgevat kan politiek christenen nooit koud laten. Want de God die wij dienen, is de
Schepper van heel de wereld. Als mensen die door
Christus bij Hem mogen horen, weten we ons verantwoordelijk, tegenover onze naaste dichtbij en veraf,
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maar bijvoorbeeld ook tegenover het door God gegeven
milieu waarin we verkeren. Christenen mogen een
woord van redding voor de wereld vertolken. Dat woord
betekent behoud van mensen, maar heeft ook gevolgen
voor de samenleving en dus voor de publieke sfeer7.
Het moge zo zijn dat veel mensen in onze tijd weinig
aandacht hebben voor politiek. Voorzover dit gebrek aan
aandacht voortkomt uit de neiging om afzijdig te blijven
van wat we in de samenleving delen en moeten delen,
zal de ChristenUnie daarin niet berusten. Trouwens, dat
zou geen enkele politieke partij moeten willen.
Betrokkenheid op de publieke zaak is voor elke samenleving van vitaal belang. Christenen zullen daarvoor oog
krijgen als zij de bijbel lezen. De wetten voor het samenleven in Israël getuigen van de verplichting om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor anderen, met name
voor hen die hulp nodig hebben. Zelfs in de ballingschap
wordt Gods kinderen voorgehouden dat zij de vrede van
de vreemde stad moeten zoeken, omdat daarin ook hun
vrede gelegen is. Jezus wijst zijn discipelen nadrukkelijk
op het gebod van de naastenliefde, een liefde die heel
praktisch is en die geen ‘aanzien des persoons’ verdraagt.

Verantwoordelijke overheden
Na het een en ander te hebben gezegd over de verantwoordelijkheid van mensen als burgers in de publieke
samenleving, wil ik nog terugkomen op de plaats en de
roeping van de overheid. Degenen die betogen dat het
overheidsgezag in onze tijd aan grote veranderingen
onderhevig is, hebben natuurlijk gelijk. De verantwoordelijkheid voor de publieke belangen en waarden in de
samenleving mag echter niet worden prijsgegeven en
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dat vraagt om een overheid die als taak heeft deze naar
vermogen te waarborgen8.
Het is onverantwoordelijk om nonchalant om te gaan
met de rechtsstaat waarin we als Nederlanders mogen
leven. Er zijn publieke waarden die het samenleven
mogelijk maken, zoals fysieke veiligheid en de handhaving van geestelijke vrijheden. Wanneer we zien dat
zulke publieke belangen en waarden onder druk staan,
dan is er alle reden om niet alleen burgers maar ook
overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Dat betekent niet - om alle misverstand uit te sluiten dat overheden verantwoordelijkheden van burgers moeten overnemen. Integendeel! Misschien is de overschatting van de taak van de overheid door de socialisten in
de tijd van de opbouw van de verzorgingsstaat wel mede
een oorzaak van het défaitisme dat nu soms de overhand lijkt te krijgen bij politici en politicologen. Maar het
is wel belangrijk dat overheden actief de voorwaarden
scheppen en ook toezien op het onderhoud en de ontwikkeling van de publieke ruimte.
Niet voor niets is in de reformatorische traditie altijd
verwezen naar wat Paulus in de Romeinenbrief schrijft
over de houding die christenen behoren aan te nemen
tegenover de overheid. Uit de oproep om de overheden
te respecteren, omdat ze door God gewild zijn en zelfs in
dienst van God staan, hebben bijbellezers terecht ook
begrepen dat daaruit ook een verantwoordelijk van overheden voortvloeit. Noblesse oblige. Wie gehoorzaamheid
mag vragen vanwege een goddelijke roeping om macht
uit te oefenen, moet zich van zijn verantwoordelijkheid
jegens God en de mensen bewust zijn. De ChristenUnie
zal in deze lijn overheden blijven aanspreken op hun roeping, die uiteindelijk niet alleen van mensen afkomstig
is, maar van God zelf.
Daaraan ontlenen wij ook de vrijmoedigheid om gehoor
te vragen voor de wijsheid die de bijbel ons - ook voor
het staatkundige leven - aanreikt. Dat zal botsingen
opleveren met mensen die daarvan niet willen weten.
Des te meer zal de ChristenUnie zich echter uitgedaagd
voelen te blijven betogen dat Gods wijsheid voor de
samenleving in heel haar breedte goed is.

Macht vraagt om verantwoording en om
binding aan normen
Wat overheidsgezag exclusief maakt, is het recht om in
de samenleving dwang te gebruiken jegens ieder die
wetten overtreedt. Paulus schrijft dat de overheid het
zwaard niet tevergeefs draagt. Deze bevoegdheid heeft
de overheid om - zoals de Nederlandse Geloofsbelijdenis
zegt - de ongebondenheid van de mensen te bedwingen
en ervoor te zorgen dat alles in goede orde onder de
mensen toegaat. Hiermee is nog eens duidelijk gemaakt
hoezeer het ambt van overheden serieus genomen moet
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worden, niet alleen omdat de bestrijding van het kwaad
belangrijk is, maar ook omdat overheidsoptreden aan
strenge normen onderworpen behoort te zijn.
Wanneer blijkt dat overheidsbevoegdheden - gaandeweg en misschien tegen onze voorkeur in - verschoven
zijn naar boven-nationale autoriteiten, dan is het zaak
om ook daar te vragen naar de legitimiteit van hun
gezag. Waar macht wordt uitgeoefend, moet verantwoording worden gevraagd en moet duidelijk zijn dat
deze gebonden is aan normen9.
Het is een rode draad in de bijbel, de scherpe kritiek op
macht die zich ongebreideld sterk maakt ten koste van
mensen die geen verweer hebben. God besloot ooit Zijn
schepping door een grote vloed te vernietigen, omdat de
aarde vol was van geweldenarij. Lamech was blijkbaar
niet de enige die prat ging op zijn wraakzucht die niemand zou kunnen temmen. Wanneer veel later de dichter van Psalm 72 de koning toebidt dat God hem recht en
gerechtigheid zal verlenen, dan betekent dit dat hij recht
zal doen aan zwakken, aan armen die onderdrukt worden. Wat fulmineerden de profeten niet tegen machthebbers die hun macht beschouwden als een voldoende
reden om te roven en de verdrukken. Zelfs het rijk dat
God belooft na de terugkeer van Christus wordt herhaaldelijk getekend als een rijk van vrede en recht.
De ChristenUnie zal niet de fout maken die door radicale
christenen wel is gemaakt te denken dat Gods rijk door
menselijke, politieke actie tot stand zou kunnen
komen10. God zelf zal op zijn tijd de hemelen en de aarde
vernieuwen, op een manier die ons verstand te boven
gaat. Maar wij zullen ons wel laten leiden door de norm
van recht en gerechtigheid, die machthebbers binden
moet.
Wanneer commentatoren gelijk hebben in hun constatering dat de macht in onze tijd minder gemakkelijk te
lokaliseren valt, bijvoorbeeld door globalisering van economische macht op allerlei terrein, dan is dat geen
streep door de rekening van de christelijke politiek, maar
eerder een extra opgave. Waar macht geconcentreerd is
en delen van de publieke ruimte domineert, moet actief
en creatief gezocht worden naar mogelijkheden om deze
macht ter verantwoording te roepen.

1

Een volle agenda voor christelijke politiek

9

Een politieke beweging als de ChristenUnie kan niet
anders dan een volle agenda hebben. Het is de moeite
waard de betrokkenheid van christenen op de publieke
zaak te mobiliseren en in gezamenlijkheid die betrokkenheid in actuele situaties steeds weer te ontwikkelen.
En het is beslist niet overbodig op te komen voor publieke belangen en publieke waarden, gehoor gevend aan
wat God als heilzame normen voor mensen heeft aangewezen.
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Zie bij voorbeeld: Paul Kuypers, René Foqué en Paul Frissen, De lege
plek van de macht, over bestuurlijke vernieuwing en de veranderende
rol van de politiek, Amsterdam 1993. Spraakmakend was het boek van
Jean-Marie Guéhenno over het naderende einde van de natie-staat:
Het einde van de democratie, vertaling uit het Frans, Tielt 1994.
Zie mijn Europese samenwerking vraagt sterke partners,
Staatscourantlezing, Den Haag 1997.
Vergelijk het artikel van C.T. Tielenburg en Ch.W. de Vries,
Globalisering van economie, politiek en cultuur; de parlementaire
democratie in het jaar 2001, in: R.B. Andeweg (red.), Tussen kloof en
gat? Uitgave Thorbecke Vereniging, Wassenaar 1996.
Op een uitdagende manier proclameert P.H.A. Frissen het einde van
de staat zoals we die kennen in publicaties als De virtuele staat,
Schoonhoven 1996, en De lege staat, Amsterdam 1999.
Vergelijk Quarles van Ufford, P.F. Thomése en B. Verbeek (red.), De ideologie van de markt; de koopman tussen staat en burger, Bussum
1998. In een vergelijkende studie van de ‘welvaartsstaat’ in de USA, in
Nederland en in Duitsland (Robert E. Goodin, Bruce Heady, Ruud
Muffels and Henl-Jan Dirven, The Real World of Welfare Capitalism,
Cambridge UK 1999) wordt overigens gedocumenteerd weersproken
dat sterke overheidsbemoeiing met de daarbij horende hoge overheidsuitgaven niet per se remmend werken op de economische ontwikkeling (p. 261 e.v.).
Kuiper presenteerde dit essay op 26 januari 2001 ter gelegenheid van
de officiële start van het nieuwe wetenschappelijke instituut van de
ChristenUnie (dit essay is op te vragen bij het partijbureau in
Amersfoort of te downloaden van de Wetenschappelijk-Instituutafdeling op de internet-site www.christenunie.nl).
Vergelijk ook de publicatie van de huidige adjunct-directeur van het
wetenschappelijk instituut, Rienk Janssens, De burger in beeld; een
christelijke visie op overheid, individu en samenleving, uitgave Groen
van Prinsterer Stichting 1999.
Over het thema ‘burgerschap’ heeft o.a. de Wetenschappelijke Raad
voor het regeringsbeleid (WRR) een studie gepubliceerd, waarin een
‘neo-republikeins burgerschap’ wordt aangeprezen. De studie heet
Eigentijds burgerschap, Den Haag 1992. Daarin wordt getracht de
autonomie van de moderne burger te verbinden met de noodzakelijke loyaliteit ten aanzien van de publieke sfeer. De neo-republikeinse burger vervult namelijk een dubbelrol; in onze democratie wordt
hij geregeerd, maar regeert hijzelf ook. Zoals duidelijk is meen ik dat
burgerschap vraagt om erkenning van normen die niet door de
democratie zelf worden voortgebracht.
P.H. Donner bepleitte in de publicatie Staat in beweging (uitgave
WRR, Den Haag 1998) voor een bezinning op de onmisbare taak van
de overheid. In rustige tijden kan pragmatisme een bevredigende
houding lijken ten opzichte van de overheidstaak. Maar dat is riskant. “De gedachte dat ‘verstandig’ pragmatisch re(a)geren een eigen
draagvlak en gezag schept, mondt uit in een gevaarlijke cirkelredenering. De uitoefening van regeermacht wordt dan tegelijk voorwaarde en rechtvaardiging van zichzelf”. Donners aanbeveling is dan
ook: “In rustige tijden moeten concepten van staat en overheid worden onderhouden en versterkt, om en in ‘roerige’ tijden op te kunnen
terugvallen” (p. 23). Vergelijk ook het WRR-rapport Het borgen van het
publiek belang, Den Haag 2000. Tussen haakjes merk ik op dat de
WRR-studies in politiek Den Haag beslist niet de aandacht krijgen
die ze verdienen.
Vergelijk J.W. Sap, Wegbereiders der revolutie; Calvinisme en de strijd
om de democratische rechtsstaat, Groningen 1993, waarin wordt
betoogd dat het Calvinisme van de 16e eeuw inspireerde tot kritiek
op totalitaire machthebbers. Of op grond daarvan de Calvinistische
‘monarchomachen’ voorlopers van de Franse Revolutie genoemd
kunnen worden, zoals Sap stelt, is mijns inziens daarmee nog niet
gezegd. De ideologische verschillen zijn daarvoor toch te groot.
Bij voorbeeld in het spoor van de Zuid-Amerikaanse priester en ‘theoloog van de bevrijding’ Ernesto Cardenal, die schreef: “Het kommunisme is volgens Marx de maatschappij waarin er geen egoïsme of
onrecht meer zal zijn; en dat is hetzelfde als wat wij christenen verstaan onder Gods Rijk op Aarde” (geciteerd uit ‘... om Nicaragua te
bevrijden …’, poëzie van Ernesto Cardenal, Amsterdam 1978, p. 39).
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InterActief is een rubriek waarin personen

Deze keer in InterActief: de rol van de ChristenUnie in de samenleving.

binnen en buiten de ChristenUnie,

De ChristenUnie streeft naar een goede maatschappelijke inbedding. Maar wat ver-

gevraagd en ongevraagd, op persoonlijke

wacht de samenleving eigenlijk van de ChristenUnie? Moet de ChristenUnie vooral een

titel of namens hun organisatie hun

partij of meer een beweging zijn? Wat voor rol zien vooral christelijke organisaties weg-

mening geven over allerlei onderwerpen.

gelegd voor de ChristenUnie? Wij vroegen het aan diverse personen en organisaties.

Begrijpelijke taal
Het wetenschappelijk instituut zou
van iedere publicatie (die doorgaans
maar door een beperkt publiek gelezen wordt) een soort folderuitgave
moeten maken. Daarin zou heel
down to earth beschreven moeten
worden wat de burger moet weten
om zinnig mee te kunnen praten
over zaken die ingewikkeld zijn, maar
het leven wel ingrijpend kunnen veranderen. Deze folders kunnen in promotiestands ook een prima illustratie zijn van de gedachte dat de
ChristenUnie de politiek dichtbij de
burger brengt en de burger dichtbij
de politiek. Informeren is een must.
En waarom worden er op
Uniecongressen geen mini-colleges
gegeven over onderwerpen die
behoorlijk zwaar op de maag liggen?
Met behulp van de multimediatechnieken waar we zo dol op zijn, moet
daar echt iets goeds van te maken
zijn! Menig congresganger zou
ermee ingenomen zijn. En ook
HandSchrift zou daar wat mij betreft
voor gebruikt kunnen worden.
Volgens mij hebben we op allerlei
gebied voldoende specialisten in
huis. In elk geval de benodigde netwerken.
De vraag is dus: hoe kunnen we de
vanuit politiek oogpunt relevante

kennis die bij diverse partijleden
aanwezig is, vruchtbaar inzetten in
een stuk politieke verdieping? En hoe
kunnen we vervolgens deze verdieping ook ten goede laten komen aan
‘scholing’ van partijleden en achterban?
Een aanpak zoals deze versterkt
1. de politiek inhoudelijke lijn,
doordat mensen vanuit de praktijk
kunnen vertellen wat wel en niet
realistisch is als het gaat over
standpuntbepaling/het lanceren
van ideeën, maar ook als het proactiviteit tegenover reactiviteit
betreft;
2. de maatschappelijke inbedding,
doordat
a) mensen die inhoudelijk kunnen
bijdragen worden gestimuleerd en
uitgenodigd dit ook daadwerkelijk
te doen waardoor de betrokkenheid vergroot wordt en
b) mensen die een gebrek aan kennis
hebben over de betreffende onderwerpen hierin door de partij een
handreiking krijgen en zich
zodoende meer betrokken zullen
voelen. Ze kunnen dan immers
beter meedenken.
Annette van Kalkeren, voorzitter
PerspectieF (ChristenUnie-jongeren)
www.perspectief.nu
WW
W
www.ebate.nl

Een ideeënbeweging
“Wie niet de macht heeft, moet slim en creatief zijn.” Dat is wat mij betreft de
opdracht, waar de ChristenUnie de komende tijd voor staat. Naar zijn aard is
de ChristenUnie een politieke partij, die zijn functie vanuit een norm met
eeuwigheidswaarde moet vertalen naar het handwerk in de politiek arena.
Het is onvoldoende als die partij alleen gefocused is op het politieke handwerk. De ChristenUnie moet het niet hebben van de macht, maar van overtuiging en argumenten. Om dat te kunnen is een dynamische partij nodig, waar
de achterban met de volksvertegenwoordigers debatteert maar ze vooral
voedt met slimme en creatieve ideeën. Een ideeënbeweging vanuit een vaste
overtuiging, zo zie ik de ChristenUnie. Daarvoor heeft de ChristenUnie een
netwerk van maatschappelijke partners nodig. Het GMV wil vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid daar één van zijn.
Jan Westert, algemeen secretaris van het vakverbond GMV
www.gmv.nl

WWW
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Een appellerende
beweging
Natuurlijk, de eerste taak van
christen-politici is om op een professionele en overtuigende manier
christelijke politiek te bedrijven. Dat
verwachten de kiezers, dat verwachten de collega-politici en dat is de
roeping van de christelijke politiek.
Net zo verwacht ik van mijn bedrijf
dat er, met vallen en opstaan, op een
professionele manier programma’s
worden gemaakt. Dat is namelijk het
eerste waar je op afgerekend wordt.
Maar er is meer. Over het algemeen is
de belangstelling voor het politieke
handwerk bij het publiek minimaal.
Politieke partijen, met name de
grote, kampen met een vergrijsd en
afnemend ledental.
Ik denk dat het een schone taak
wordt voor de ChristenUnie om het
politieke bewustzijn in haar achterban groter te laten worden. Ook
christenen leven onder de verdoving
van de welvaart, wat zou het daarom
waardevol zijn en misschien wel van
levensbelang als er op verschillende
maatschappelijke terreinen bewegingen ontstaan, die minimaal mobiliserend, motiverend en toerustend zouden kunnen werken.
De ChristenUnie als beweging dus,
met vaart en dynamiek, appellerend
aan een achterban die het hard
nodig heeft om uitgedaagd te worden, om ook in het maatschappelijke
leven een rol van betekenis te spelen.
Ds. A. van der Veer, voorzitter
Evangelische Omroep
www.eo.nl

WWW

InterActief

Visie op de samenleving
Voor het volgende nummer van DenkWijzer

Geloofwaardige
alternatieven

willen wij graag uw mening horen, vooral

Maatschappelijke inbedding van de
Christen Unie is geen overbodige
luxe maar één van de bestaansvoorwaarden. Die inbedding is niet lateraal, maar bilateraal van aard. Van
beide kanten, van de Christen Unie
en van christelijke maatschappelijke
organisaties, is een gezamenlijke
commitment nodig om vorm te kunnen geven aan een relevante, christelijke presentie in onze maatschappij.
De gezamenlijke verwezenlijking van
christelijke idealen en doelstellingen
betekent een concretisering van het
christelijk getuigenis waartoe beiden
worden opgeroepen. Deze christelijke
bijdrage is onmisbaar in onze steeds
verder seculariserende samenleving.
Als christenen kunnen wij zorgen
voor geloofwaardige alternatieven
voor de maatschappelijke problemen
waarmee wij geconfronteerd worden.
drs. F.S.L. (Frans) Koopmans, Stichting
De Hoop, Evangelische verslavingszorg
en hulpverlening
www.dehoop.org

De ChristenUnie kan het niet stellen zonder een
visie op de samenleving. Het wetenschappelijk
instituut van de ChristenUnie bereidt over dit
onderwerp een publicatie voor. Een eerste aanzet
daarvoor was een verkennend essay, geschreven
door Roel Kuiper dat op het startsymposium
Dynamiek en samenhang op 26 januari werd
gepresenteerd. Het essay is op te vragen bij het
partijbureau of te downloaden van internet
(http://www.christenunie.nl in de afdeling van het
Wetenschappelijk Instituut onder het kopje ‘publicaties’).

WWW

over het onderwerp ‘overheid en samenleving’.

Forum op startsymposium wetenschappelijk instituut op 26 januari 2001.
(V.l.n.r.: dr. K. Veling, dr. G.C Den Hertog, dr. G.J. Buijs,
dr. A.A.M. Kinneging en dr. R. Kuiper)

Kerkelijke leiders
Ik ben voorganger en zou in bepaalde
onderwerpen op een aktievere
manier de ChristenUnie willen
ondersteunen. Maar het zou van
meer gewicht zijn als de kerkelijke
leiders hiervoor benaderd en/of
gemotiveerd konden worden. Als
voorbeeld zou ik de discussie rond de
euthanasie wetgeving willen noemen. Orthodox Nederland heeft kerkelijk gezien weinig of niet gereageerd. Mogelijkerwijs zouden deze
groeperingen en/of sleutelpersonen
beter betrokken kunnen worden, al
zou het alleen maar door informatie
vanuit uw partij zijn.
Nico Catsburg, voorganger

Een korte inleiding op het thema
De huidige samenleving is zeer ingewikkeld en
dynamisch. Zij is het toonbeeld geworden van wat
iemand ‘moderne onoverzichtelijkheid’ noemde.
Juist daarom zijn er goede, gedegen analyses van
die samenleving nodig. De politiek heeft behoefte
aan normatieve inzichten die leidraad zijn voor het
politiek handelen. Men kan geen beleid ontwikkelen zonder begrip te hebben van wat er in de
samenleving gebeurt.
In de tradities van GPV en RPF is altijd veel aandacht gegeven aan de onderscheiden verantwoordelijkheden van overheid, burgers en maatschappelijke kringen. Toch is het nodig hiervan opnieuw
rekenschap te geven vanwege de ingrijpende veranderingsprocessen die zich in onze samenleving
voordoen. We brengen deze veranderingen tegenwoordig op een aantal noemers: individualisering,
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globalisering, lokalisering, informatisering,
horizontalisering. Het is onmogelijk deze processen uitgebreid te beschrijven, maar wel kan de
enigszins paradoxale tendens worden aangeduid:
terwijl de schaal van handelen steeds mondialer
wordt, worden sturingsmogelijkheden steeds
lokaler.
In de samenleving ligt de macht niet meer hoog,
maar laag. Verantwoordelijkheden moeten deze
beweging volgen en de kleinste schaal zoeken. Ook
de politiek is bezig verantwoordelijkheden te lokaliseren.
Deze tendensen bevatten kansen en bedreigingen.
De kansen liggen er op lokaal vlak, waar meer verantwoordelijkheden kunnen worden opgepakt.
Hierin is ongetwijfeld ook een nieuwe rol te vervullen door kerken en kerkleden.
Bedreigingen zijn er ook. Vooral de samenleving op
nationaal niveau krijgt klappen. Sociale verbanden
slijten hard onder een individualiseringsproces dat
geen weerstand meer ondervindt van landelijke
wetgeving. Sociale en morele waarden staan onder
de druk van een allesbeheersende en door de
nationale politiek gekoesterde ‘welvaartsambitie’.
De publieke sfeer verloedert en verslonst bij
gebrek aan gezaghebbende ethische overtuigingen. Het gemeenschappelijke verdwijnt uit de cultuur. Onder burgers bestaat onbehagen en ongenoegen over onveiligheid, zwak overheidsoptreden, gebrekkig norm- en verantwoordelijkheidsbesef.
Nadrukkelijker dan in het verleden zal de
ChristenUnie zich moeten inzetten voor gemeenschapsvorming en maatschappelijke samenhang.
Dit veronderstelt een sterke initiatiefrijke samenleving met een duidelijke rol voor duurzame verbanden als kerk, gezin en staat en een nieuw besef
van wat publieke waarden en publieke gerechtigheid vandaag moeten inhouden.
De grote vraag is op welke wijze de politiek
een sterkere samenbinding in de publieke
samenleving kan bevorderen.
Het essay kijkt daarbij in drie richtingen:
In de christelijke politiek is altijd betoogd dat wetten van de staat en daarmee de publieke sfeer hun
richting ontvangen door geestelijke motieven.
Christelijke politiek moet laten zien dat de gerechtigheid die de bijbel leert de ziel van de wetten
moet blijven vormen. Dat geeft de mogelijkheid de
welvaartsambities te temperen, de tegenoverstelling van individu en staat te overwinnen en weer
een publieke moraal in de samenleving te voeden.
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Een samenleving met veel kortstondige zakelijke,
interindividuele relaties (naar het sociale model
van de markt en het netwerk) heeft een tegenwicht nodig in duurzame sociale relaties van
huwelijk, gezin, kerk en staat. Daar leren mensen
op intensieve wijze verantwoordelijkheid te
nemen voor anderen. De samenleving verarmt in
velerlei opzicht wanneer dergelijke verbanden desintegreren. Verantwoordelijkheid dragen in vaste
sociale structuren en in een kleinschalige omgeving (buurt, wijk, school, stad) is van wezenlijk
belang en verdient juist in een netwerksamenleving als de onze alle stimulans.
De publieke samenleving is geen neutraal terrein.
De samenleving wordt mede samengebonden
door gemeenschappelijke praktijken in de publieke
sfeer. Het onderhouden van christelijke feestdagen
is net zo’n publieke praktijk als het vieren van
koninginnedag. Bij publieke waarden is ook te
denken aan: verantwoordelijkheidszin, gelijkwaardigheid van man en vrouw, sociale rechtvaardigheid, zorg voor de natuurlijke omgeving,
onderhoud van de nationale cultuur, gastvrijheid
en hulpvaardigheid.
Vragen waarover u mee kunt denken
(n.a.v. het essay en de stellingen van de referenten
op het startsymposium):
• Hoe taxeert u de veranderende rol van overheid en samenleving in de huidige ‘netwerksamenleving’?
• Hoe ziet u de rol en plaats van Gods geboden
hierin?
• Hoe kan politiek bijdragen aan het versterken
van sociale instituties als gezin, kerk en staat?
Welke rol zouden deze instituties (bijv. de kerk)
moeten spelen in onze samenleving?
• Burgerlijke verantwoordelijkheden komen het
beste tot hun recht in duurzame en kleinschalige omgevingen. Op welke wijze kan christelijke
politiek hieraan vormgeven in buurten, wijken
e.d.
• Wat zijn volgens u de belangrijkste (gemeenschappelijke) publieke waarden in een multiculturele samenleving?

Reageer vóór 18 april op één of
meer van deze vragen!
ChristenUnie
Redactie studieblad DenkWijzer
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
of: denkwijzer@christenunie.nl

AdRem
AdRem is de column die geschreven wordt
vanuit het wetenschappelijk instituut

Beleidsboeren en dufkezen
Door Roel Kuiper, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie

Sinds het WI in Amersfoort is gehuisvest, reis ik met de trein naar het werk. Met het kippenlijntje vanuit
Barneveld. Op het perron tref ik soms het PvdA-Kamerlid Apostolou, mijn nieuwe plaatsgenoot, op weg
naar Den Haag. In de trein praten we wat over de PvdA, de ChristenUnie, zijn standpunt inzake euthanasie, enzovoort. In Amersfoort scheiden onze wegen. Ik wens hem het beste met de PvdA, hij wenst mij het
beste met de ChristenUnie.
Onlangs verscheen een reportage over de PvdA-fractie.
Een journalist van NRC-Handelsblad mocht drie weken
lang in de Haagse keuken kijken en aanschouwen wat de
discipline van Kok en Melkert inhoudt. Kamerleden klagen over de saaiheid, de verambtelijking, de kortzichtigheid, het vooral-de-regering-niet-voor-de-voeten-lopen.
‘De politieke discussie gebeurt buiten de fractie’, klaagt
de één. ‘We gaan steeds meer lijken op de ambtelijke
wereld waarin je je vooral niet met de grote vragen moet
bezighouden’, vindt de ander.
De fractie komt hier naar voren als een naar binnen
gekeerd universum dat alle contact met de samenleving
verloren heeft. Ruud Koole, die voorzitter van de PvdA wil
worden, heeft dit proces ooit beschreven in zijn boek over
het ontstaan van moderne kaderpartijen. Moderne kaderpartijen worden gedomineerd door de ‘professionals’, het
kader. Zij hebben de kennis en vaardigheden om in een
sterk vertechniseerd politiek debat te opereren. ‘We zijn
veel te veel beleidsboeren’, zegt Melkert in het artikel.
Inderdaad, het gewone partijlid staat er nog even bij, kijkt
ernaar, en verdwijnt zo snel mogelijk weer.
Debatten, meningen, ideeën die in de samenleving naar
voren komen, dringen niet meer door. PvdA-staatssecretaris Ella Kalsbeek zei hier onlangs over, dat ze in de media
nog nooit een debat is tegengekomen dat haar geïnspireerd heeft. En het debat dat Paul Scheffer een jaar geleden aanzwengelde met zijn essay over de multiculturele
samenleving? ‘Allemaal intellectuele bevrediging. Dat kan
ik niet terugvertalen naar wat er gedaan moet worden’.
Zo wordt dus in de politiek aangekeken tegen meningsvorming in de samenleving.
Is dit voor de ChristenUnie en ver-van-ons-bed-show?
Nee, de PvdA mag dan een extreem beeld opleveren, het
mechanisme doet zich overal voor: de interne verambtelijking, een in beleidstermen sprekend kader, het afvlakken van standpunten vanwege de reputatie in de pers.
Het maakt politiek er niet aantrekkelijker op en ik weet
zeker dat dit een factor is die de kloof tussen burger en
politieke partijen vergroot. Helaas gaat dit mechanisme
de christelijke partijen niet voorbij.
Wanneer christelijke politieke partijen kaderpartijen wor-

den, dan wordt christelijke politiek krachteloos. Dan
doordringt de zakelijke sfeer van het politieke handwerk
de cultuur van de partij. Het moet juist andersom zijn:
de christelijke beginselen moeten het handwerk van de
politiek doordringen. Niet de zaakgerichtheid, maar de
geloofsgerichtheid, niet het beleidsjargon, maar de
beginselen vormen het hart en daarmee het bindmiddel.
Christelijke partijen moeten zich geestelijk oefenen en
een levendig beginseldebat onderhouden om uit de valkuil van de kaderpartij te blijven.
Ook voor de ChristenUnie ligt hier dus een opgave. We
zijn wel een slagje groter geworden, maar juist in dat
stadium is het belangrijker om over eigen uitgangspunten te spreken dan over eventuele regeringsdeelname. Ik
beschouw de komst van dit studieblad als een belangrijk
middel om daaraan bij te dragen. Beleids- en beginselzaken zitten tussen één kaft en zo hoort het ook.
DenkWijzer is in dit opzicht een uniek blad. Het blad
wordt uitgegeven door het WI en de
Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Vergelijken
we het met ‘studiebladen’ van andere partijen, dan is
Denkwijzer het enige blad dat die beide aspecten zo
nauw op elkaar betrekt.
Het WI zal zich hiervoor actief inzetten, studerend en
schrijvend. Mijn dochter van 12 heeft hier een werkwoord
voor gevonden: dufkezen. Als ik thuis zit te werken komt
ze uit school met een blos op de wangen mijn studeerkamer binnenvallen: ‘Zo pap, zit u weer te dufkezen’. Nu
weten we wat we hebben: beleidsboeren en dufkezen.
Het mooiste is als ze samengaan. Praktisch beleid en
principiële bezinning. Dat levert een partij op die we met
een gerust hart aan onze kinderen kunnen overdragen.
Nogmaals: het studieblad kan hierin een goed middel
zijn. Een blad voor bestudering en bespreking van onze
bijbelse uitgangspunten in de politieke actualiteit. Geen
blad voor intellectuele bevrediging, maar voor de noodzakelijke verdieping van de christelijke politiek. Ik geloof
niet dat ik last krijg met de reclamecodecommissie als ik
besluit met deze zin: De VVD heeft Liberaal Reveil, de
PvdA heeft Socialisme en Democratie, het CDA heeft
CD-Verkenningen, GroenLinks heeft Helling, maar wij hebben … DenkWijzer.
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LR oukbar li ietkesi n
t eana m
Elke week komen er op het partijbureau van
de ChristenUnie vele verzoeken binnen van
leden van gemeenteraden en provinciale staten. Zij vragen om informatie en/of advies.
Soms zijn dat sterk persoons- of plaatsgebonden vragen, maar regelmatig wordt er
informatie en advies verstrekt waar ook
anders bestuurders iets aan zouden kunnen
hebben. In deze rubriek worden er één of
meer uitgelicht en uitgewerkt.

Vaarwel Wethouder,
Welkom Wethouder
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden van de ChristenUnie
Uit een onderzoek van het dagblad Trouw is gebleken dat sinds
de verkiezingen van 1998 al 246 wethouders tussentijds hun
post hebben verlaten. Wat de oorzaak hiervan ook moge zijn, de
realiteit is dat er een lege plaats komt in het College van
Burgemeester en Wethouders. Wie neemt deze plaats in, moet
er altijd een opvolger zijn, en zo ja moet dit iemand uit dezelfde
partij zijn? De afgelopen tijd kwamen deze vragen vanuit de
dagelijkse praktijk richting het partijbureau.
In het geval dat de raad officieel het vertrouwen in een wethouder opzegt, heeft deze wethouder minimaal twee weken de tijd
om uitleg te geven over zijn of haar functioneren. In het geval
dat de raad door deze uitleg niet op andere gedachten wordt
gezet, kan zij de wethouder ontslaan.
Of een wethouder opgevolgd dient te worden is per geval verschillend. Het aantal wethouders mag minimaal twee en maximaal 20 procent van het aantal raadszetels zijn. Een college kan
verder een meerderheidscollege, een afspiegelingscollege, dan
wel een minderheidscollege zijn. De ChristenUnie is voor een
afspiegelingscollege. Dit doet het meest recht aan de vertegenwoordiging van alle in de raad zittende partijen. Bij een meerderheidscollege vertegenwoordigen de wethouders de partijen
die in de raad een meerderheid vormen. Theoretisch is er ook
een mogelijkheid van een minderheidscollege. Dit is mogelijk
als een meerderheid van de raad het daarmee eens is. Het
maakt het besturen echter lastig omdat het dan vaak voor kan
komen dat voorstellen weggestemd worden. Geconcludeerd kan
worden dat er voor wat betreft de opvolging van de vertrokken
wethouder veel aan de raad wordt overgelaten. De raad zou er
ons inziens naar moeten streven om het college van B&W een
afspiegeling van de partijen uit de raad te laten zijn.
Een ander resultaat van het genoemde onderzoek is dat een
‘wethoudersbaan’ over het algemeen als heel leuk en afwisselend wordt ervaren. Laat dat een stimulans zijn om de leeggevallen plaatsen op te vullen!
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Uit het Trouw-onderzoek
(6 januari 2001, p.17 en 19)
Elke drie werkdagen treedt ergens in Nederland
een wethouder af. De helft van de wethouders
verdwijnt met veel lawaai: na een politiek
meningsverschil, een smerig spelletje van de
eigen of een vijandelijke fractie of een kennelijk
onvergeeflijke persoonlijke misstap. De andere
helft gaat in alle rust: omdat de werkdruk te
groot was, de gezondheid te wensen overliet of
gewoon omdat een andere baan lokte.
Kijken we naar de wethouders van alle partijen
dan was het vinden van ander werk de belangrijkste van twaalf in het onderzoek onderscheiden redenen voor het opstappen van een wethouder. 22% ging om die reden weg (in 40% van
de gevallen was die andere baan een burgemeesterspost).
Op nummer twee staat ‘gezondheid’ (11,8%), op
nummer drie staat ‘hele college afgetreden’
(10,2%) en een gedeelde vierde plaats is er voor
‘onenigheid in college’, ‘partij trok zich terug uit
coalitie’ en ‘overig/onbekend’ (9,3%). Een goede
vijfde plek is weggelegd voor ‘weggestuurd’
(7,3%).
In het Trouw-onderzoek zijn SGP, GPV en RPF op
één hoop geveegd, dus voor de ChristenUnie
kunnen geen precieze uitspraken gedaan worden. Welke oorzaken voor het weggaan van een
wethouder scoorden het hoogst bij SGP, GPV en
RPF? Een gedeelde eerste plaats is er voor ‘werkdruk’ en ‘overlijden’. Op nummer twee staat
‘pensioen of VUT’, op de voet gevolgd door
‘misstap’. Een gedeelde vierde plaats is er voor
‘weggestuurd’ en ‘ander werk’. Op vijf staat tot
slot ‘gezondheid’.
Opvallend hierbij is dat de kleine christelijke
partijen op de punten ‘werkdruk’, ‘overlijden’ en
‘pensioen of VUT’ het hoogst scoren van alle
partijen. Vooral werkdruk torent er hoog bovenuit. De combinatie ‘overlijden’, ‘pensioen of VUT’
en ‘gezondheid’ is waarschijnlijk te wijten
aan de gemiddeld hogere leeftijd van deze
wethouders. Werkdruk ook? Tijd voor een eigen
enquete?!
Tot slot de andere kant van het verhaal: welke
redenen voor het weggaan van een wethouder
kwamen bij SGP, GPV en/of RPF helemaal niet
voor? Hier komen ze: ‘wisselwethouder’, ‘problemen met de eigen fractie’, ‘partij uit de coalitie’,
‘onenigheid in college’ (op dit punt zijn de kleine christelijke partijen de enige partijen bij wie
deze reden helemaal niet heeft gespeeld!), ‘hele
college afgetreden’ en ‘andere reden’.

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Door Andries Heidema, wethouder ChristenUnie/SGP te Zoetermeer

“Hoeren en hoerenlopers. Dat is het centrale thema voor
een groot beeldend kunst project dat we komende zomer
samen met de gemeente Zoetermeer willen uitvoeren.
Jouw beleidsambtenaar is er enthousiast over. De subsidieaanvraag komt er over enkele weken aan.”
De vertegenwoordiger van een Zoetermeerse beeldende
kunst organisatie vertelde het opgetogen aan mij. “Zie je
nou wel, dat in een grote stad een ChristenUnie/SGP-wethouder nooit verantwoordelijkheid moet willen dragen
voor het beleidsthema cultuur”, flitste door mijn hoofd. Ik
was nog zo gewaarschuwd door partijgenoten. Eigen
schuld dikke bult!
Opening Stadsmuseum
Zoetermeer met
staatssecretaris Rick v.d.
Ploeg en directeur van het
musuem Jonetta v.d. Ploeg

Hoeren en hoerenlopers
Kort na mijn aantreden in 1998 ontdekte ik grote
onvrede bij kunstenaars. Een groot tekort aan ateliers, amper ruimte voor exposities en vrijwel geen
galeries. Dat waren enkele uit een reeks van klachten. “En de komende jaren zal het ook wel weinig
soeps zijn met een christen-wethouder aan het
roer”, moeten ze gedacht hebben. Ik heb zelfs een
kunstenares in een huilbui zien uitbarsten, omdat
deze wethouder zowel verantwoordelijk was voor
de gemeentereiniging als beeldende kunst.
Zoetermeer was nog nooit zo diep gezonken! En
om eerlijk te zijn, veel verder dan het schoolreisje
naar het Kröller-Müller museum en een bezoekje
aan de Nachtwacht was ik tot dan nog niet gekomen.
Ongeveer tien spraakmakende beeldend kunstenaars kreeg ik zover om samen met mij en mijn
ambtenaren om de tafel te gaan zitten. Samen
analyseren wat er goed en fout gaat en wat we
daaraan zouden kunnen doen. Twee keer hebben
we alle (circa 70) Zoetermeerse beeldend kunstenaars uitgenodigd om mee te denken. Ook voor de
leden van de raadscommissie Welzijn werd een
geslaagde brainstorm-bijeenkomst gehouden met
beeldend kunstenaars. Op locatie: een afbraakpand, tijdelijk in gebruik gegeven bij enkele kunstenaars als anti-kraak maatregel. Dit was nieuw!
Niet als vijanden tegen over elkaar, maar de krachten bundelen om een impuls te geven aan de professionele beeldende kunst. En ondanks het gezegde “zoveel mensen, zoveel wensen” (zeker bij beeldend kunstenaars!) lag er binnen een jaar een

breed gedragen en door de gemeenteraad vastgesteld ‘Actieplan beeldende kunst’ op tafel.
Inmiddels zijn er al ongeveer twintig ateliers, een
expo-ruimte en enkele galeries bijgekomen.
Ook aan het verkrijgen van draagvlak onder de
Zoetermeerse bevolking wordt hard gewerkt. Want
de legitimatie om je als overheid druk te maken
over beeldende kunst ligt mijns inziens niet in de
kunst zelf, maar in de bijdrage die beeldende kunst
kan leveren aan de kwaliteit van de samenleving.
Professionele PR en communicatie, veel aandacht
voor kunst in de openbare ruimte, aansprekende
en laagdrempelige exposities en evenementen
dragen bij aan een omslag van “raar, eng en moeilijk” naar “leuk, verrassend en verrijkend“.
De meneer met zijn project over hoeren en hoerenlopers heb ik mijn principiële bezwaren verteld.
Ook uitgelegd dat onze gezamenlijke ambitie om
een omslag in de publieke opinie over beeldende
kunst te krijgen zo vakkundig om zeep zou worden
geholpen. Dat was voor hem een flinke kater. Maar
het project is niet doorgegaan en de rel die ik
vreesde is uitgebleven. Helemaal ongelijk konden
ze me niet geven en misschien wilden ze toch een
beetje zuinig zijn op hun wethouder cultuur.
apheidema@hetnet.nl
WW
W
http://www.zoetermeer.nl
WW
W
http://www.zoetermeer.nl/1100/1120.htm
WWW
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Dualisering en de kloof tussen
Door Arie Slob en Erik van Dijk

‘Goed bestuur, dicht bij de burger’ is een van de hoofdthema’s voor de ChristenUnie. Dit betekent onder meer dat het bestuur van land, provincies en gemeenten kwalitatief goed moet
zijn, maar ook dat bestuur alleen maar goed kan zijn als het dicht bij de burger staat. Hoe is
het tegenwoordig gesteld met de relatie tussen de burger en de politiek op het lokale niveau?
Dit artikel wil een analyse geven van de bestuurlijke praktijk op lokaal niveau, de kabinetsplannen voor dualisering van het gemeentebestuur en de positie van de burger daarin.
“Raadsleden laten zich dicteren door de bergen papier
uit het ambtelijk apparaat. De raad zit allang niet meer
in een beleidsbepalende rol”. 1 Bestuurskundige Jaring
H. Hiemstra, die in 1999 promoveerde op het onderzoeksproject Het besturen van grote gemeenten2, vindt dat het
lokaal bestuur in Nederland verbureaucratiseerd is. Als
het om de positie van de gemeenteraad gaat ziet hij een
onontkoombare ontwikkeling waarin de raad zich veel
meer gaat concentreren op de volksvertegenwoordigende en controlerende taak. De volksvertegenwoordigende
rol heeft, zo meent Hiemstra, vooral betrekking op het
“naar binnen brengen” van die zaken die er onder burgers leven op politiek-bestuurlijk niveau.3
Hiemstra lijkt in zijn pleidooi voor een verdere dualisering van het lokaal bestuur op zijn wenken bediend te
zijn door het rapport van de Staatscommissie Dualisme
en lokale democratie dat 17 januari 2000 het licht zag.

Elzinga
De Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, in de
wandelgangen meestal aangeduid als de commissie
Elzinga, signaleert in haar rapport een aantal hoofdproblemen voor de lokale democratie. Met name wordt
genoemd de aanwezige spanning tussen de formele
monistische structuur en de meer dualistische bestuurspraktijk, de gebrekkige herkenbaarheid van het lokale
bestuur als forum van politieke besluitvorming, het
onder druk staan van de positie van politieke partijen en
het onder druk staan van de collegialiteit van burgemeester en wethouders.

Arie Slob was jarenlang gemeenteraadslid in Zwolle en heeft recentelijk Gert Schutte opgevolgd als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.
Erik van Dijk is Onderzoeker Lokale Overheden bij het wetenschappelijk
instituut van de ChristenUnie.
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De commissie Elzinga komt met een groot aantal aanbevelingen om iets aan die problemen te veranderen. Een
van de voorgestelde veranderingen is de invoering van
een dualistisch bestuursmodel, waardoor een duidelijke
scheiding wordt aangebracht tussen de positie en de
bevoegdheden van de raad en die van het college. De
bestuurlijke bevoegdheden, ook in bijzondere wetten,
komen in beginsel bij het college te liggen. Daarmee
wordt de gemeentelijke bestuursfunctie geconcentreerd
bij het college van B&W. De raad kan zich in het voorgestelde model concentreren op zijn rol als volksvertegenwoordiging en controleur van het beleid dat door het
college wordt gevoerd. Om aan haar verordenende en
controlerende bevoegdheid goed invulling te kunnen
geven wordt de raad een aantal aanvullende instrumenten toegekend.4
Met enige nuances en aanvullingen heeft het kabinet
het rapport Elzinga onderschreven. Op 29 augustus 2000
heeft in de Tweede Kamer een hoofdlijnendebat over het
kabinetsstandpunt plaatsgevonden waarin brede steun
voor dualisering bleek.5 Gert Schutte was namens de
ChristenUnie een van de meest kritische sprekers. Hij
sprak onder meer zijn verbazing uit over het feit dat in
het rapport de positie van de burger zo op de achtergrond was gebleven. “Als hoofdprobleem voor het lokaal
bestuur wordt genoemd de onder druk staande positie
van politieke partijen. De meeste burgers zien de partijen niet of nauwelijks meer zitten. Vervolgens wordt voor
de oplossing hiervan vooral gekeken naar de organisatie
van de overheid en de verdeling tussen overheidsorganen. Had niet de rode draad in rapport en kabinetsstandpunt moeten zijn: hoe kan worden bevorderd, dat
de burgers de lokale politiek weer gaan zien als hun
zaak, de lokale bestuurders als hun vertegenwoordigers?”, zo vroeg Schutte zich hardop af. Hij adviseerde
nadrukkelijk bij de vervolgdiscussies over dit onderwerp
de relatie tussen lokale- en provinciale overheden en de
burgers een centralere rol te laten spelen dan dat tot nu
toe gebeurd was.6

Studie Lokale Politiek

bestuur en burger
Ook het Kort Commentaar dat zeer recent vanuit het
wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie is verschenen7, is zeer kritisch als het gaat om de hoge verwachtingen die de commissie-Elzinga en in haar voetsporen de regering en organisaties als de VNG van het
dualiseringstraject hebben. Dualisering zou volgens de
voorstanders de politieke herkenbaarheid van de
gemeentelijke besluitvorming voor burgers vergroten.
Dat is echter maar de vraag.

In februari 2001 is vanuit het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie
een Kort Commentaar verschenen, geschreven door drs. Roel M. Freeke en
getiteld: Goede raad voor het gemeentebestuur. Een reactie op de voorgenomen
dualisering van het gemeentebestuur en een aanzet tot een visie op de lagere
overheden. Alle bestuurders hebben dit 50-pagina’s tellende boekje al toegestuurd gekregen. Donateurs kunnen het gratis opvragen bij het partijbureau
in Amersfoort.
Het Kort Commentaar (KC) geeft eerste een beschrijving en analyse van het
rapport van de commissie-Elzinga en de daarop gebaseerde kabinetsvoorstel-

Burgers

len. Vervolgens wordt een eigen analyse gegeven van de toestand van de

Met het wijzen op de rol van de burger lijkt de vinger
wel op een zere plek gelegd te zijn. De vele pleitbezorgers van een verdere dualisering van de lokale democratie haasten zich wel om aan te geven dat dualisme geen
doel op zichzelf is, maar juist een middel om de afstand
tussen de burger en bestuur te verkleinen en de lokale
democratie te vernieuwen. Het zou dan gaan om zaken
als het terugbrengen van het debat in de gemeenteraad
en het betrekken van burgers bij beleidsvoorbereiding en
besluitvorming8. Ook de versterking van de vertegenwoordigende functie van het raadslid zou een belangrijke rol spelen bij de vernieuwing van de lokale democratie. Raadsleden zouden meer naar hun achterban moeten. Door de scheiding van bevoegdheden en door op
hoofdlijnen te sturen zou het raadslid meer tijd krijgen
voor de burger. 9 Hij zou immers veel minder tijd kwijt
moeten zijn met vergaderen en stukken lezen.10
ChristenUnie-politici zouden deze woorden toch uit het
hart gegrepen moeten zijn. Zijn ook wij niet van mening,
om de woorden van ChristenUnie-wethouder Arie de
Graaf uit Veenendaal in het laatste nummer van
HandSchrift maar eens aan te halen, dat tussen ‘goed
bestuur’ en ‘dicht bij de burger’ een is-gelijkteken
behoort te staan? De motivering van dit standpunt is
mede te vinden in de bijbelgedeelten die als onderbouwing van onze overheidsvisie worden gebruikt. Zo lezen
we bijvoorbeeld in Romeinen 13 vers 4 dat de overheid in
dienst van God staat, u ten goede. Ook in 1 Petrus 2 vers
14 wordt duidelijk gemaakt dat het overheidsoptreden
het welbevinden van de onderdanen moet dienen (“tot
lof van wie goed doet”).
In zijn boek Burger in beeld11 beschrijft Rienk Janssens
uitgebreid de christelijke visie op burgerschap en vergelijkt die met andere gangbare visies zoals de liberale en
sociaal-democratische burgerschapsvisies. Daarin wordt
een krachtige lijn aangegeven vanuit de Bijbel via
Augustinus en Calvijn naar denkers als mr. G. Groen van
Prinsterer. Christelijk burgerschap betekent midden in

hedendaagse lokale democratie. Daarna volgt een uiteenzetting van de visie
van de ChristenUnie op de (lokale) overheid. Tot slot worden dan de kabinetsvoorstellen aan de hand van de eigen visie beoordeeld.

de samenleving staan en betrokken zijn op de ander.
Politieke partijen en hun bestuurders spelen volgens
Janssens daarbij een belangrijke rol. Dit moet dan wel
gebeuren “op basis van een normatieve en integrale visie
op de inrichting van de samenleving.”12 Het zijn de politieke partijen en hun bestuurders die de verschillende
deelbelangen in de samenleving moeten afwegen en
integreren in een besluit dat het belang van heel de
samenleving beoogt. Daarbij zullen zij meer dan voorheen moeite moeten doen “om de morele en normatieve
keuzen van de burgers bloot te leggen” en “hun achterban moeten ‘opzoeken’.”13
Burgergericht denken en handelen zou het kenmerk
moeten zijn van ChristenUnie-bestuurders. Iedere
poging om de afstand tussen de burger en bestuur te
verkleinen verdient daarom onze hartelijke steun. De
vraag is echter of de voorgestelde dualisering het
bestuur echt dichter bij de burger zal brengen. We hebben daar zo onze vragen bij.

Raad van toezicht?
Zo is het de vraag of een raad die alleen nog maar het
college controleert en visies op hoofdlijnen mag geven,
voor de burgers wel voldoende herkenbaar is. Ralf
Kleinfeld, hoogleraar vergelijkende politicologie aan de
universiteit van Osnabrück en kenner van het
Nederlands bestuur, heeft daarbij in ieder geval grote
twijfels. “Concrete belangenbehartiging, daar gaat het
de burgers om. De relatie met volksvertegenwoordigers
komt pas tot leven als voor hen belangrijke zaken op het
spel staan, zoals een scholenfusie of een uitbreidingsplan”, aldus Kleinfeld. Het concept van de controlerende
raad, zo geeft hij aan, past niet goed in het klassieke
democratiemodel, eerder in het concernmodel dat de
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laatste twee decennia bij de gemeenten in Nederland zo
populair is geworden. “De neiging om de rol van de raad
te reduceren is typisch een uitvloeisel van het New
Public Management, de stroming die de overheid zoveel
mogelijk als een concern wil besturen. In die visie krijgt
de gemeenteraad de rol van raad van toezicht”, aldus de
Duitse hoogleraar Kleinfeld.14
Ook Schutte heeft bij deze zaak in het overleg met het
kabinet de kritische vinger gelegd. Hij vroeg zich af wat
de burger nu echt van zijn volksvertegenwoordiging zal
verwachten. “Is dat het bij verordening aangeven van
algemene kaders òf het nemen van besluiten zelf? Het
controle uitoefenen op besluiten òf het nemen van
besluiten zelf?” 15 In het algemeen, zo gaf Schutte aan,
zullen burgers zich tot de besluitvorming zelf betrokken
voelen. In de dualiseringsvoorstellen zal juist dat nemen
van concrete besluiten echter een zaak worden van het
uit bestuurders bestaande college.
Het is onduidelijk welke gevolgen het verlies van de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de raad voor haar
verhouding met de burgers zal hebben en het is maar de
vraag of de nieuwe instrumenten die in het dualistische
systeem voor de raad beoogd zijn wel een substantiële
verbetering tot gevolg zal hebben. Zo is het rijtje maatregelen dat genomen kan worden in het kader van de
voorgestelde ontvlechting van raad en college indrukwekkend groot.16 Een groot gedeelte van de voorgestelde
maatregelen behoort echter in veel gemeenten al tot de
mogelijkheden of zou dat in ieder geval kunnen zijn.
Daar is geen dualisering voor nodig. Het gaat om aanbevelingen als: leden van het college zijn geen voorzitter
van raadscommissies, niet-raadsleden kunnen lid zijn
van commissies van advies en bijstand, invoeren van
spreekrecht voor burgers in raad (commissie), het recht
van initiatief en amendement, het schriftelijk vragenrecht, het recht van interpellatie, het hebben van een
periodiek mondeling vragenuur voor het stellen van vragen aan het college, het recht hebben op het verkrijgen
van alternatieve beleidsvoorstellen, het recht hebben op
en actief gebruik maken van ambtelijke ondersteuning
en het recht om een lokale rekenkamerfunctie in te stellen. We noemen nu al elf van de zestien genoemde
maatregelen bij het kopje ‘ontvlechting raad en college’.
Stuk voor stuk zijn deze zaken al mogelijk in de huidige
monistische raadsstructuur. Het verschil is alleen dat het
straks wettelijk vastgelegd is.

College
De voorgestelde dualisering zal ook moeten doorwerken
in de positie van de wethouder. Onder het motto ‘het college bestuurt en de raad normeert en controleert’ zal in
een dualistische systeem een wethouder geen raadslid
meer zijn. Redenerend vanuit het dualistisch model is dit
een logische stap. Deze maatregel heeft tot gevolg dat er
nu ook wethouders van buiten de raad aangetrokken
kunnen worden. Dit zou als voordeel kunnen hebben dat
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gekwalificeerde personen die wel een bestuurlijke, maar
niet een vertegenwoordigende functie ambiëren, mogelijk sneller geïnteresseerd kunnen worden voor een wethouderspost. We schrijven nadrukkelijk mogelijk, omdat
de praktijk zal moeten bewijzen of hiervoor wel echt
belangstelling is. Het is nog maar de vraag of juist deze
personen in staat zullen zijn de veronderstelde kloof tussen bestuur en burger te overbruggen. Het risico is aanwezig dat er (meer) carrièrebestuurders komen die
onvoldoende feeling hebben met zowel raad als de
samenleving. Dat risico wordt nog groter als voor een
beoogd wethouder van buiten de gemeente ontheffing
wordt gegeven van het vereiste van ingezetenheid.
De vraag is ook hoe een op grotere afstand van de lokale
partijpolitiek opererend college in de bestuurlijke praktijk zal gaan functioneren? Wethouders bezoeken in
beginsel geen fractievergaderingen, zo wordt er gesteld.
Mogelijk zitten we in ons denken nog te veel vast in het
monistisch systeem, maar hier zien we in de praktijk veel
problemen ontstaan. Natuurlijk is het verwerpelijk als
collegepartijen eerst binnenskamers met elkaar allerlei
compromissen bakken, die later als een voldongen feit
door de raad heen geduwd worden. Het verder uit elkaar
houden van fracties en wethouders lijkt dit te voorkomen. Wat nu ontstaat is echter een verhoogde kans op
polarisatie tussen college en raad. En omdat de band
tussen college en collegefracties nooit volledig doorgeknipt kan worden (daar zou de burger ook helemaal
niets van begrijpen) zal er altijd sprake van een zeker
overleg moeten zijn. Het is overigens zeer verwonderlijk
dat van deze maatregel veel verwacht wordt. In het dualistische Den Haag is zeker de jaren onder paars de gang
van de fractievoorzitters van de regeringspartijen naar
het torentje van Kok voor ‘informeel overleg’ berucht
geworden. Veel heikele kwesties, waaronder de vreemdelingenwet, werden voor officiële behandeling al ‘netjes’
onderling afgeregeld. Alsof daarmee de vermeende kloof
tussen burgers en overheid verder verkleind kan worden.
Hoeveel torentjes zullen er straks in alle Nederlandse
gemeenten opgetrokken worden?

ChristenUnie
De ChristenUnie is niet uit principe tegen een dualisering
van het lokaal bestuur. De vraag is alleen of de voorgestelde dualisering het medicijn is voor de kwalen die de
staatscommissie Elzinga bij het lokaal bestuur heeft vastgesteld. Als het gaat om het dichter bij de burger brengen
van de politiek is dit nadrukkelijk de vraag. Dat verander
je niet door enkele structuurwijzigingen. Waar nodig
mogen die best aangebracht worden, maar wat echt
noodzakelijk is zijn ingrijpende cultuurveranderingen.
We noemen er drie.
Allereerst hebben burgers behoefte aan (en recht op!)
politici en politieke partijen die vanuit duidelijke principes keuzen durven te maken. “Politieke partijen fungeren
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op het snijvlak van overheid en samenleving en zijn bij
uitstek geschikt als intermediair tussen burger en politiek. Zij zijn het die vanuit verschillende normatieve overtuigingen de verschillende deelbelangen in de samenleving moeten afwegen en integreren in een besluit dat
het belang van heel de samenleving beoogt. De vervaging
van de ideologische verschillen tussen politieke partijen
kan vanuit dit oogpunt als zorgwekkend worden
beschouwd, omdat ze illustreert dat de politiek steeds
meer in het teken komt te staan van pragmatische en
steeds minder van prinicipiële overwegingen.”17
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Dr. Jaring H. Hiemstra, Gekozen burgemeester. Goed
voor de organisatie, in: VNG Magazine, 2/9 juli 1999.
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Dr. Jaring H. Hiemstra, Het besturen van grote
gemeenten; vier varianten en een toekomstperspectief, Alphen aan de Rijn 1999.
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Ibidem, p. 227
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Dualisme en lokale democratie. Rapport van de
Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, Den
Haag 2000, o.a. p. 455-463.

5

Op 8 december j.l. heeft de ministerraad op voorstel
van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met het wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur. In het wetsvoorstel wordt het kabinetsstandpunt over het rap-

Gemaakte keuzen moeten vervolgens ook helder gecommuniceerd worden naar de betrokkenen. De wijze waarop politici in het openbaar verantwoording afleggen
voor hun beleid vormt de belangrijkste publieke toetssteen voor de legitimiteit van politieke besluiten.
“Herstel van de publieke geloofwaardigheid van de politiek vergt een meer open wijze van politieke verantwoording dan thans veelal gebruikelijk is. Alleen onder die
voorwaarde zijn burgers in staat om de zorgvuldigheid
van de besluitvorming te beoordelen”.18

port van de Staatscommissie Elzinga verder uitgewerkt. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de
Raad van State voor advies en zou nog dit kalenderjaar in de Tweede Kamer moeten worden behandeld. De motoren achter dit proces hopen dat de
behandeling in de Eerste Kamer dan begin 2002
plaats kan vinden, zodat de nieuwe Gemeentewet
op 7 maart 2002 (een dag na de raadsverkiezingen)
in werking kan treden.
6

kabinetsstandpunt rapport commissie Elzinga, 29
augustus 2000.
7

Ten derde hoort aan dit alles uiteraard vooraf te gaan
dat bestuurders een luisterend oor hebben voor wat er
echt leeft in de samenleving. En ook dat alle mogelijkheden benut worden om burgers mee te laten denken en
praten. Interactief beleid hoort bij een goed bestuur dat
dichtbij de burger staat. Zoals in het Kort Commentaar
staat betekenen de afnemende binding aan politieke
partijen, de daling van de opkomst bij verkiezingen e.d.
nog niet dat de politieke belangstelling van de burger
ook afneemt.19 Burgers zijn wel degelijk geinteresseerd
in hun eigen leefomgeving en wat daarin kan verbeteren.

Drs. Roel M. Freeke e.a., Goede raad voor het gemeentebestuur, Amersfoort 2001.

8

Het betrekken van burgers bij beleidsvoorbereiding
en besluitvorming wordt meestal ‘interactieve
beleidsvorming’ genoemd.
Volgens de commissie-Elzinga is de opmars van dit
‘interactief beleid’ een van de redenen om het
gemeentebestuur te reorganiseren (Zie o.a.
Dualisme en lokale democratie. Rapport van de
Staatscommissie Dualisme en lokale democratie,
Den Haag 2000, p. 264)
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Deze fraaie passages zijn terug te vinden in de uitgave Menu à la carte van de Vernieuwingsimpuls
Dualisme en lokale democratie. Vernieuwingsimpuls
Dualisme en lokale democratie. Menu à la carte, VNG
uitgeverij, Den Haag, 2000, pag. 8.
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Dit alles zou een vanzelfsprekende attitude voor iedere
bestuurder moeten zijn. De praktijk is vaak anders
geweest. Met name de soms zeer regenteske bestuurshouding van sinds jaar en dag dominerende partijen, in
combinatie met het steeds fletser wordende profiel van
veel landelijke politieke partijen, heeft grote consequenties gehad voor het vertrouwen van de burger in de politiek. Het heeft de vitale levenskracht van de lokale democratie aangetast. Van ChristenUnie-bestuurders mag
gevraagd worden dat ze zich op een goede manier profileren als hardwerkende bestuurders met een duidelijke
politieke boodschap die op een betrokken en integere
wijze zich sterk maken voor het belang van de samenleving. Daarbij niet hun eigen eer en roem zoekend, maar
de eer van God. Daar gaat werfkracht vanuit. Zeker
weten!
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geloofwaardigheid. Democratische legitimiteit in een
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Zie ook: Tussen staat en electoraat. Politieke partijen
op het snijvlak van overheid en samenleving (Raad
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Het wereld wijde web van met elkaar verbonden computers, het internet is in de laatste paar jaar
enorm gegroeid. Steeds meer informatie aan de ene kant en steeds meer gebruikers aan de andere
kant. Met deze rubriek willen wij de lezers helpen de weg te vinden op de digitale snelweg en zo het
web wijzer te gebruiken.

Op de site www.christenunie.nl heeft het wetenschappelijk instituut een aparte afdeling met algemene
informatie, een agenda, informatie over publicaties e.d.
Hier is ook het essay van Roel Kuiper te downloaden.
Ook leuk:
www.karsveling.nl
www.arieslob.nl
www.vul-de-naam-van-iemand-op-de
kandidatenlijst-maar-in.nl
Overige politieke partijen:
www.pvda.nl
www.vvd.nl
www.cda.nl
www.d66.nl
www.groenlinks.nl
www.sp.nl
www.sgp.nl
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen:
http://docserver.ub.rug.nl/dnpp/
Lijsten met politieke partijen bij NL-menu in de sectie
‘Politiek en samenleving’
http://www.nl-menu.nl/nlmenu.nl/sections/233/233.html
Overheid
De Tweede Kamer:
De Eerste Kamer:

www.parlement.nl
www.eerstekamer.nl

Enkele kranten:
www.reformatorischdagblad.nl of
www.erdee.nl
www.nd.nl
www.trouw.nl
Europa:
de Europese Unie
http://europa.eu.int
de site van de SGP/RPF/GPV-fractie
www.eurofractie.nl

Vragen, reacties of interessante
links te melden? Email naar
denkwijzer@christenunie.nl
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Lokale democratie
De staatscommissie Dualisme en lokale democratie
www.staatscommissie-dualisme.nl/rapport/tekstrapport.html
www.vernieuwingsimpuls.nl
www.vng.nl
Politieke links
Binnenhofsezaken:
www.politics2day.net/bhzlinks.html
De politieke startpagina:
http://politiek.pagina.nl
Min of meer onafhankelijke politieke sites
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) is een
landelijke, niet-partijgebonden organisatie die zich ten
doel stelt politieke en maatschappelijke participatie te
bevorderen.
www.publiek-politiek.nl/index1.html
Online discussiëren met en over de politiek. Noemen
zichzelf ‘proeftuin voor de digitale democratie’.
www.referendum.nu
Binnenlands Bestuur online
www.binnenlandsbestuur.nl
Interview met Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde
aan de KUB
www.binnenlandsbestuur.nl/oi/oi_6/
interview.html
Paul Frissen heeft ook een eigen website met veel
informatie over zijn visie en die van anderen
www.p-h-a-frissen.nl/
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een
adviesorgaan van de regering en het parlement.
www.rfv.nl/rob/adviezen/adviezen.html
Sociaal Cultureel Planbureau
Veel rapporten of samenvattingen ervan zijn rechtstreeks te downloaden
www.scp.nl
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme (1800-heden)
www.vu.nl/hdc

Accent

De schuldvraag
Helpt het stellen van de schuldvraag om tot een goede
oplossing te komen? Zoals meestal is ook hierop het
antwoord: het hangt er maar van af!
Het Leger des Heils ziet het aantal
mensen dat een beroep moet doen
op langdurige hulpverlening vanwege hoge schulden schrikbarend groeien. Er is zelden of nooit één oorzaak
aan te wijzen waarom mensen in de
problemen raken. Het niet kunnen
beschikken over voldoende geld
speelt meestal een belangrijke rol. De
logische conclusie dat de uitgaven
groter zijn dan de inkomsten helpt
niet om tot een oplossing te komen.

Lt.-kolonel mevr. drs. C.A. Voorham
Directeur Stichting Leger des Heils
Welzijns- en Gezondheidszorg

Waar gaat het om? In Nederland hebben meer dan 230.000 huishoudens
hardnekkige, problematische schulden. Gezinnen raken in financiële
problemen en daar speelt huurschuld vaak een rol bij. Zij kunnen
niet langer zelfstandig aan hun verplichtingen voldoen. Bij niet betalen
komt men op straat te staan en moet
gebruik gemaakt worden van
opvangvoorzieningen. Een van de
eerste zaken die daar gebeurt is de
problemen op een rij zetten en aan
de slag gaan om die problemen op te
lossen. Dan blijkt steeds vaker dat
mensen die van de Sociale Dienst een
uitkering krijgen, over een bankrekening moeten beschikken om deze uitkering te ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het kunnen ontvangen van kinderbijslag. Contante
uitkeringen worden nauwelijks meer
gedaan. Iedere Nederlander zou over
een bankrekening moeten kunnen
beschikken. Echter steeds vaker worden cliënten met schulden een bankrekening geweigerd.
Het Leger des Heils lost dat op door
in de plaats van de cliënt ontvanger
en beheerder van het geld te zijn.
Daarmee zou het Leger des Heils de

wet overtreden, maar dat moet dan
maar. De cliënt krijgt door de huidige
regelgeving niet de gelegenheid verantwoordelijkheid te dragen voor
eigen inkomsten en uitgaven. Wie
het al moeilijk vond om met geld om
te gaan wordt de kans onthouden dit
met begeleiding goed te leren.
Natuurlijk kun je niet zomaar een
streep door de rekening zetten en
zonder begeleiding iemand opnieuw
laten beginnen. Maar iemand de
kans onthouden opnieuw te beginnen is mensont-erend.
De hulpverlening van het Leger des
Heils vindt zijn grondslag in Gods
Woord. Daarin staat dat door heel
veel verschillende oorzaken het soms
mis kan lopen in het leven, maar ook
dat het positieve effect van berouw
en behoefte aan vernieuwing vergeving zou moeten zijn. Zelfs 70 keer
zeven keer! Wie durft dan nog te
handelen in de trant van: eenmaal in
de fout, een leven lang last.
Ik kan me nog de tijd herinneren dat
op de achterwand van bijeenkomstenzalen van het Leger des Heils de
tekst prijkte; “Hij gedenkt uw schuld
niet meer!” Daar geloof ik anno 2001
nog steeds in: de vergevende liefde
van Jezus Christus voor ieder mens.
Ook geloof ik dat christenen die
openbare functies vervullen de
opdracht hebben in de samenleving
voor ieder mens een nieuwe kans
mogelijk te maken. Ook al is de
schuld groot.
Het mooiste is en blijft: ieder mens
een nieuwe kans!
www.legerdesheils.nl
WW
W
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Dit is een bewerking van een lezing die op 26 juni 2000 is gehouden op een congres van
het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) van de Universiteit van
Amsterdam.

Euthanasie in Nederland:
een dertigjarige strijd
Door Roel Kuiper

Op 10 april a.s. behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘levensbeeindigend handelen en
hulp bij zelfdoding’. Dit wetsvoorstel is door het kabinet betiteld als een ‘sluitstuk’ van de
euthanasiewetgeving. In ieder geval is het een mijlpaal in een euthanasiediscussie die
inmiddels al zo’n dertig jaar gevoerd wordt. Dat debat heeft diverse stadia doorlopen, politieke mijlpalen gekend en invloed gehad op politieke stromingen. In dit artikel staat de vraag
centraal wat dertig jaar euthanasiedebat voor orthodoxe protestanten heeft betekend. Welke
motieven dreven hen in hun dertigjarige strijd tegen de legalisering van euthanasie? Welke
visie op de samenleving hebben zij eraan overgehouden?
De SGP, het GPV en de RPF en hun achterbannen stonden
in de afgelopen decennia zij aan zij in de strijd tegen de
legalisering van de euthanasie. Dit wordt extra duidelijk
als we letten op de toegenomen formele en institutionele activiteit aan dit front. Vanaf de vroege jaren zeventig
zijn organisaties ontstaan als het Nederlands
Artsenverband, de Nederlandse Patienten Vereniging, de
juristenvereniging Pro Vita, het Lindeboom Instituut,
Stichting Schreeuw om Leven, Stichting Kuria, etc.
Nu de legalisering in haar laatste fase is, is het goed nog
eens te kijken naar de achterliggende drijfveren van het
debat. Sommige opvattingen worden niet altijd gecommuniceerd, maar zijn voor de betrokken groepen zelf van
wezenlijke betekenis. Er is een binnenkant in deze discussie die soms nauwelijks zichtbaar is. Daarnaast zijn
sommige argumenten en stijlen van argumentatie in de
loop van de tijd nogal gewijzigd. Zo maken felle reacties
plaats voor meer berustende. Deze veranderende argumentatie blijkt uit de verschillende fases die de dertigjarige strijd heeft doorlopen.

Fasering
Er zijn drie fases waarneembaar:
Van 1970 tot 1985, met als eindpunt het rapport van de
staatscommissie in 1985;

Roel Kuiper is directeur van het wetenschappelijke
instituut van de ChristenUnie en tevens voorzitter van
het Platform ‘Zorg voor Leven’ (een platform van
ongeveer 30 pro-life organisaties), dat zich tegen deze
euthanasiewet keert.
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Van 1985 tot 1993, met als eindpunt de aanvaarding van
het wetsvoorstel-Hirsch Ballin;
Van 1993 tot heden, met als eindpunt de aanvaarding
door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel van Paars II.
Fase 1: Felle verontwaardiging
De euthanasiediscussie - dat wil zeggen: de euthanasiediscussie met een duidelijk publiek karakter - begon in
Nederland omstreeks 1970. Aanleiding was het boek van
dr.J.H. van den Berg, Medische macht en medische ethiek,
en de euthanasie-zaak tegen dr. Postma in Leeuwarden,
een Friese huisarts die haar moeder had laten sterven.
Op de achtergrond speelde de beschikbaarheid van nieuwe medische technieken een rol, die de artsen de mogelijkheid gaven het levenseinde van mensen te manipuleren. Voorstanders van een ‘goede dood’ wekten de indruk
dat er nieuwe mogelijkheden van ‘humaan sterven’
waren, waardoor een nieuwe bezinning noodzakelijk
was. In 1975 volgde de oprichting van de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Onder artsen,
juristen en politici ontstond een discussie over de noodzaak en wenselijkheid van regulerende wetgeving. Dit
mondde uit in de instelling van een staatscommissie in
1982 die in 1985 met een rapport kwam. Euthanasie zou
met inachtneming van zorgvuldigheidseisen mogelijk
moeten worden.
De reacties uit orthodox-protestantse kring waren in
deze jaren fel en verontwaardigd. Dat kwam doordat nog
niet duidelijk was hoe het vraagstuk politiek gehanteerd
zou gaan worden. De scherpe en appellerende toon in
kranten en brochures paste enerzijds bij het gepolariseerde politieke klimaat van de jaren zeventig, maar was
tegelijkertijd gericht op het vinden van medestanders
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dwars door alle partijen heen. Er was nog geen duidelijke scheidslijn tussen christelijk en niet-christelijk,
maar eerder een scheidslijn tussen voor- en tegenstanders van euthanasie.
Een belangrijk argument van de tegenstanders betrof
een verwijzing naar de euthanasie-praktijken in HitlerDuitsland. Het boek Die Freigabe der Vernichtung
lebensunwerten Lebens van Karl Bindung uit 1920, waarin
euthanasie als oplossing werd aangeprezen, werd
gebruikt om te attenderen op een afschrikwekkend verleden. De heftigheid van de reacties was ook wel te
begrijpen, gelet op het feit dat velen zich de nazi-tijd
nog goed konden herinneren. Ook GPV-voorman P.
Jongeling, zelf overlevende van een concentratiekamp,
legde het verband met Hitler-Duitsland, evenals overigens Duitse Pro Life-organisaties hedentendage.
Een tweede lijn van argumentatie in de jaren 1970-1985
wees op de plicht die artsen hebben om mensen bij te
staan in hun strijd tegen ziekte en dood. Jhr. J.A. van der
Does de Willebois, actief in de in 1972 opgerichte
Nederlandse Artsenvereniging stelde onomwonden:
‘Euthanasie is het einde van de geneeskunst’. Artsen als
G.A. Lindeboom en K. Gunnink herinnerden aan de eed
van Hippocrates en haalden graag een uitspraak van
Plato aan, die zij toepasten op de houding die zij van artsen verwachtten: ‘een soldaat moet op zijn post moet
blijven’.
Een derde lijn van argumentatie was gericht tegen het
maken van allerlei onderscheidingen door voorstanders,
zoals bijvoorbeeld het onderscheid tussen vrijwillige en
onvrijwillige euthanasie en het onderscheid tussen passieve en actieve euthanasie. Van der Does de Willebois
meende dat passieve euthanasie een uitvinding was van

de voorstanders van actieve euthanasie,1 en zag de
euthanasie-golf als een reactie op het doorbehandelen
van patiënten zonder aanziens des persoons.2 Prof. dr.
G.A. Lindeboom had al in 1959 gesteld dat het staken van
een behandeling of het opvoeren van pijnbestrijding in
het aangezicht van de dood geen euthanasie is. De
Kamper ethicus J. Douma schreef in 1973: ‘Eenmaal ingeburgerde onderscheidingen kan men er moeilijk weer
uitkrijgen. We willen dat voor de onderscheiding actieve
en passieve euthanasie hier echter wel betreuren. Een
onjuist spraakgebruik kan benevelend werken en velen
daar brengen waar zij in de aanvang niet terecht wilden
komen’.3
Fase 2: Teleurstelling en isolering
De tweede fase brak aan toen duidelijk werd dat
Nederland definitief een regeling zocht voor een groeiende euthanasie-praktijk. Het meerderheidsrapport van
een zware staatscommissie bevestigde dat in 1985. Het
rapport bracht een zuivering aan in het begrippenkader,
waardoor de discussie zich ging concentreren op actief
levensbeëindigend handelen onder controle van een
arts. Ook formuleerde de Staatscommissie gronden die
straffeloosheid mogelijk maakten. Na een wetsvoorstel
in 1984 van mevrouw Wessel-Tuinman (D66) en een
‘proeve’ in 1987 van het Tweede-kabinet-Lubbers loodste
uiteindelijk justitie-minister Hirsch Ballin in het Derdekabinet-Lubbers in 1993 een euthanasieregeling door de
Kamer. Inmiddels waren er al toetsingscommissies aan
het werk en konden artsen euthanasiegevallen melden
om gevrijwaard te worden van rechtsvervolging.
De reacties van orthodoxe protestanten in deze fase kenmerkten zich niet zozeer door felheid als wel door ver-
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werken aan euthanasie, haalde uitgebreid de pers.
In de Kamer stonden GPV, RPF en SGP tamelijk alleen in
hun verzet tegen Hirsch Ballins’ euthanasiewet. Steun
voor hun standpunt was er ongetwijfeld nog bij islamieten in de samenleving, maar die waren politiek onvoldoende ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren
aan het debat. Het besef minderheid te zijn in de
Nederlandse - multiculturele - samenleving heeft zich bij
orthodoxe protestanten in deze jaren versterkt.

driet en ernst. Men besefte dat de politieke kaarten
waren geschud en dat de tegenstanders van een euthanasieregeling in hun bastions waren teruggedrongen.
Euthanasie leek een zaak geworden van de medische
professionals. Opvallend is dat een aantal argumenten
van vóór 1985 niet meer werden gehoord, zoals de vergelijking met de nazi-praktijken en de aanduiding van een
artsen-ethiek die slechts in dienst kan staan van het
leven. Bij het ter sprake brengen van de artsen-ethiek,
leken de kaarten geschud. Er was inmiddels in
Nederland al zoveel over het levenseinde en over medische besliskunde gepubliceerd, dat het onmogelijk was
om simpelweg te stellen dat een arts die euthanasie
pleegt onprofessioneel handelt. Orthodox-protestanten
pasten zich langzamerhand aan het discussieklimaat
aan. In diverse studies werden uitvoerig allerlei medische en juridische argumentatie ontwikkeld. De scherpe
afwijzing was er nog wel, maar werd aangevuld met
genuanceerde commentaren. Overeind bleef het verzet
tegen het zelfbeschikkingsrecht als onderdeel van het
moderne autonomie-denken in de westerse cultuur.
Daar lag ook de kern van het verzet van twee leden van
de Staatscommissie, te weten prof.mr.drs. W. Nieboer en
prof.drs. W.C.M. Klijn. Niet het individuele zelfbeschikkingsrecht, maar de beschermwaardigheid van het leven
moest in hun ogen voor de overheid richtinggevend zijn.
Nieboer zou in de jaren daarop - onder meer in een brochure voor het Wetenschappelijk Bureau van het GPV bij herhaling beklemtonen dat de regeling van de euthanasiepraktijk het medisch handelen op een hellend vlak
zou brengen. Steeds weer zouden nieuwe, dubieuze
gevallen onder de werkingssfeer van de jurisprudentie
vallen, die in de jaren zeventig nog met kracht zouden
zijn afgewezen.
Belangrijk in deze fase was ook het aantonen van misstanden en de afnemende ruimte voor christelijke verplegenden en artsen om in ziekenhuizen en verpleeghuizen te blijven functioneren. Een verpleegkundige uit
Emmen die een schriftelijke afwijzing kreeg op haar sollicitatie, omdat ze had aangegeven niet mee te willen
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Fase 3: Verontrusting en berusting
De laatste fase begon in 1994. Voorstanders van de legalisering van euthanasie zagen in de komst van Paars I
een goed moment om euthanasie in zijn geheel uit het
strafrecht te halen. Wat overbleef was de positie van de
arts. Evenals in 1986 dreef D66 het kabinet op met een
initiatief-wetsvoorstel, ditmaal van het Kamerlid R. van
Boxtel. Inzet was dat de arts, wanneer deze aan bepaalde
‘zorgvuldigheidseisen’ heeft voldaan, niet meer met het
Openbaar Ministerie in aanraking zou komen. Bij de formatie van het Tweede Kabinet-Kok in 1998 kwam de herziening van de euthanasie-wet in het regeerakkoord
terecht en in de zomer van 1999 nam het kabinet het
voorstel-Van Boxtel over.
De reacties van orthodoxe protestanten waren ditmaal
verontrust, maar ook berustend. Bij velen heerste en
heerst het besef van het gelijk. Dit is dan de uitkomst
waarin sinds de jaren zeventig voor was gewaarschuwd:
de rechtsstaat wordt uitgehold, het zorgklimaat en de
waarborgen voor levensbescherming worden aangetast,
de medische stand onder druk gezet om euthanasie als
normaal medisch handelen te accepteren. Diverse
christen-politici hebben de afgelopen jaren verwezen
naar het ‘hellend vlak’: het gaat niet meer om enkele
pijnlijke en onbehandelbare gevallen, maar om het recht
‘eruit te stappen’, ook op gronden die nauwelijks als
medische indicatie kunnen gelden.
Ook nu weer kwamen er allerlei reacties uit orthodoxprotestantse kring, in de vorm van gebedssamenkomsten en in de bundeling van krachten van een dertigtal
organisaties in het ‘Platform Zorg voor Leven’. Steeds duidelijker werd dat de tegenstanders van gelegaliseerde
euthanasie voornamelijk bij de christelijke partijen en
bevolkingsgroepen te vinden waren. Het politieke draagvlak voor deze kritiek in de Tweede Kamer bleek echter
beperkt. Van een nationale discussie was nauwelijks
sprake, het onderwerp leek gedepolitiseerd. Bij de stemming eind november 2000 was, naast de christelijke
fracties, uiteindelijk alleen één enkel PvdA-Kamerlid en
de SP nog tegen het wetsvoorstel.
Toekomst
Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Er
is nog een kleine hoop dat enkele dissidente liberale en
socialistische senatoren hun bedenkingen tegen deze
wet niet opzij zetten. Opvallend is dat in het afgelopen
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jaar ook in de ‘seculiere’ pers opinieleiders te kennen
gaven ongelukkig te zijn met deze wet. Ook de signalen
uit het buitenland (Europa, de VS) kunnen nog tot bezinning leiden, zelfs nadat het wetsontwerp is aangenomen. Ten slotte is nog denkbaar dat bij volgende coalitiebesprekingen - waarbij D66 dan niet betrokken is opnieuw naar deze wet gekeken zal gaan worden en
(voorzichtig) de weg terug wordt ingeslagen.
Voorlopig blijft de zorg uitgaan naar verpleegkundigen,
artsen en andere werkers in de gezondheidszorg die een
van de meerderheid afwijkend standpunt willen innemen. Orthodoxe protestanten hebben het gevoel
geweerd te worden uit opleidingen en in bepaalde disciplines, zoals de neonatologie, zijn nauwelijks pro-life artsen te vinden. Er is daarom blijvende inspanning nodig
voor een humaan en barmhartig zorgklimaat in
Nederland, met veel sociale warmte. De vaak in christelijke kring bepleite inspanningen voor de hospice-beweging maken hier uiteraard deel van uit.

Drijfveren en motieven
Waarom maakten en maken orthodoxe protestanten
zich zo druk in hun verzet tegen de euthanasiepraktijk?
Laten we tot slot de drijfveren achter deze dertigjarige
strijd belichten. Daarbij stond niet de vrees voor een herleving van nazi-Duitsland voorop. De herinnering eraan
was een waarschuwing, maar speelde in de discussies in
Nederland niet zo’n grote rol. Het was orthodoxe protestanten ook niet te doen om gelijk te krijgen in een
filosofische kritiek op het autonomiebeginsel van de
moderne mens. Deze motieven zouden ook te zwak zijn
om de onverzettelijke kritiek in orthodox-protestantse
kring te verklaren. Ze behoren dus tot de aangevoerde
tegenargumenten, niet tot de dieper liggende kernmotieven. Ik wil proberen een drietal kernmotieven aan te
geven, die zelden expliciet worden vermeld. Desondanks
verklaren ze m.i. het blijvende kritische reactie-patroon
van orthodoxe protestanten.
1. Visie op de mens
Het eerste heeft te maken met het mensbeeld. In de
betrokken bevolkingsgroep is er een sterk besef dat mensen niet te vertrouwen zijn als zij uit zichzelf de keus
tussen goed en kwaad moeten maken. Mensen zijn tot
kwaad geneigd en nemen die eigenschap ook mee in
hun beslissingen rondom het levenseinde. De sussende
woorden van voorstanders van euthanasie over de strikte naleving van de zorgvuldigheidseisen maken geen
diepe indruk op mensen die overtuigd zijn van de radicale werking van het kwaad in deze wereld. Ook de kritiek op het verschil tussen vrijwillig en onvrijwillig wordt
hierdoor gemotiveerd. Hoe vrij is een patiënt die aan het
eind van zijn leven in een afhankelijkheidsrelatie leeft
met zijn omgeving en met artsen en verpleegkundigen?
Voorbeelden van misstanden rondom euthanasie - een
arts die zelf het euthanasievoorstel doet, familie die het

leven van een opa of oma beëindigd wil zien - zullen
juist dit mensbeeld versterken. Mensen zijn niet te vertrouwen als ze de beslissing over het levenseinde in
eigen hand moeten nemen. Dat is een eerste kernmotief
in deze discussie en maakt duidelijk dat euthanasie
strafbaar zou moeten blijven.
2. Visie op de overheid
Het tweede kernmotief richt zich op de overheid. Voor
orthodoxe protestanten is de overheid maar niet een
vertegenwoordiging van gekozen burgers, maar een
instelling van God met een hoog ambt. Dat ambt van de
overheid moet in elk geval hierin bestaan dat zij op
grond van een onderscheid tussen goed en kwaad burgers beschermt. De beschermende rol van de overheid
strekt zich juist uit naar mensen die een zwakke positie
hebben in de samenleving. Daartoe horen zieken, gehandicapten, mensen die lijden. Zij moeten in elk geval kunnen rekenen op de sterke arm van de overheid, die ook
weet heeft van het gebod ‘Gij zult niet doden’. De term
‘medische machten’ kan hiermee in verband worden
gebracht. De medische wereld heeft een zekere professionele macht. De medische machten moeten gecontroleerd en bestuurd worden door de politieke en rechterlijke machten. Het overheidsoptreden sinds 1985 is verwarrend en dubbelzinnig geweest. Enerzijds wordt benadrukt dat het Openbaar Ministerie ten allen tijde vervolging kan instellen, aan de andere kant wordt ruimte
gegeven voor die euthanasie als professionele handeling
beschouwen.
3. Visie op het sterven
Het derde kernmotief is het meest verborgen en
daardoor het minst ingebracht in de publieke discussies.
Het gaat om de voorstelling van het sterven en de voorstelling wat een ‘goede dood’ nu eigenlijk is. Het levenseinde en heel concreet de stervensfase is voor de
christen een voorbereiding op de ontmoeting met God.
Gelovigen maken zich daarvoor, als het hun gegeven is,
klaar. Het leven van een mens is heilig, maar het sterven
niet minder. In die stervensfase is God op een of andere
manier werkzaam aan de ziel van mensen. We spreken
vandaag wel over het ‘regisseren’ van het levenseinde.
Welnu, de christelijke voorstelling van het sterven heeft
ook iets te maken met het regisseren van het levenseinde (voor zover dat van de mens kan afhangen), zodat die
inderdaad kan uitlopen op een ontmoeting met God. Het
opzettelijk beëindigen van het leven past hier niet bij.
Dat is sterven zonder God. Het sterven is een eigenmachtige beslissing geworden. Voor christenen die in
leven en sterven met hun Heer willen verkeren is dit een
huiveringwekkende praktijk.

1

Leo Enthoven, Op sterven na dood, p. 55.

2

Ibidem.

3

J. Douma, Euthanasie, Kampen, 1973, p. 33.
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Geert Munnichs, Publiek ongenoegen en politieke geloofwaardigheid.
Democratische legitimiteit in een ontzuilde samenleving (Van Gorcum, Assen, 2000, 120 blz.)

korte besprekingen

“Onder welke voorwaarden zijn burgers in
een ontzuilde, post-traditionele samenleving nog bereid politieke besluiten als
legitiem te aanvaarden?” Deze vraag staat
centraal in een boeiend boek van Geert
Munnichs, onderzoeker Sociale Filosofie,
Sociale Kennistheorie en Ethiek van de
Rijksuniversiteit Groningen. Het boek
vloeit voort uit de vraag hoe het mogelijk
is dat er juist over de Nederlandse democratie, die toch tot de best functionerende
ter wereld behoort, een groeiend publiek
ongenoegen bestaat. Al jaren woedt de
discussie over de kloof tussen kiezer en
gekozene, tussen burger en politiek. Het
grote probleem is volgens Munnichs dat
politici in de ogen van het publiek onvoldoende overtuigend inhoud weten te
geven aan het democratische gedachtegoed.
Munnichs weet dat heel helder, stap voor
stap duidelijk te maken, vooral in de
hoofdstukken één, vier en vijf. In de hoofdstukken twee (over de democratie-theorie
van Dahl, gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel) en drie (over de deliberatieve
democratie-theorie van Habermas) legt
Munnichs de basis voor zijn antwoord op
het probleem. Het verschil in moeilijkheidsgraad tussen deze twee hoofdstukken en de rest is wat hinderlijk. Het is net
alsof de lezer van de snelweg (hoofdstuk
één) via een B-weg (hoofdstuk twee) op
een zandweg (hoofdstuk drie) terecht
komt om weer op de snelweg te eindigen.
Bij dat alles valt Munnichs ook nogal vaak
in herhaling, maar verder is het een zeer
interessant betoog.
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Een bevredigend democratisch functioneren vereist volgens Munnichs niet alleen
een adequate institutionele vormgeving
van het politieke besluitvormingsproces,
maar tevens een verantwoord gebruik
door politieke actoren van de mogelijkheden die deze institutionele kaders hen bieden. Dat wil niet zeggen dat institutionele
hervormingen, zoals de invoering van referenda, niet zouden kunnen bijdragen aan
de verdere ontwikkeling van het
Nederlandse politieke bestel. De uitdaging
die het publieke ongenoegen voor dit
bestel vraagt is volgens Munnichs echter
primair de noodzaak van een ander politieke cultuur.
De eerste stelling van dit boek luidt dat
het publieke ongenoegen over de politiek
om een andere, meer responsieve politieke
stijl vraagt. Betoogd wordt dat de wijze
waarop politici in het openbaar verantwoording afleggen voor hun beleid de
belangrijkste publieke toetssteen vormt
voor de legitimiteit van politieke besluiten.
Herstel van de publieke geloofwaardigheid
van de politiek vergt een meer open wijze
van politieke verantwoording. Alleen dan
zijn burgers in staat om de zorgvuldigheid
van de besluitvorming te beoordelen.
De tweede stelling luidt dat het democratische gehalte van de politieke besluitvorming in belangrijke mate afhangt van de
publieke druk die burgers op het besluitvormingsproces uitoefenen.
Democratische besluitvorming veronderstelt dat burgers hun stem (kunnen) verheffen wanneer in hun ogen onterecht
bepaalde belangen of opvattingen politiek
worden veronachtzaamd. Een democratisch bestel berust derhalve in belangrijke
mate op het vermogen van burgers hun
politieke vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen en het vraagt een morele - gevoeligheid van burgers voor het
mogelijke leed of onrecht van minder
bedeelde groeperingen.
Voor de ontwikkeling van zijn alternatieve
model van democratische besluitvorming,
maakt Munnichs gebruik van een deliberatief begrip van democratische besluitvorming. Het deliberatieve perspectief zou

een normatief begrip van politieke besluitvorming mogelijk maken zónder een
inhoudelijke notie van algemeen belang te
vooronderstellen. Het relateert de legitimiteit van politieke besluiten aan de mate
waarin ze verdedigbaar zijn binnen het
publieke debat. Politieke voorkeuren ‘tellen’ pas als collectief nastrevenswaardige
doeleinden, indien ze in het debat voldoende publiek gewicht krijgen. Hiervoor
is het nodig dat het politieke besluitvormingsproces open staat voor in de openbaarheid naar voren gebrachte wensen en
noden. De media spelen hierin een hele
grote rol.
Munnichs zet hiermee een uitdagend verhaal neer. Normatieve uitgangspunten
doen er bij hem wel degelijk nog toe. Ze
moeten in het publieke debat echter wel
verdedigbaar zijn en tellen pas echt mee
als ze voldoende ondersteund worden.
De grote uitdaging voor de ChristenUnie
ligt in Munnichs pleidooi voor openheid zowel in het ontvankelijk zijn voor geluiden uit de samenleving als in het verantwoording afleggen van uitgangspunten,
genomen besluiten en de daarbij gemaakte afwegingen (!) - als medicijn tegen de
‘kloof’ en de falende publieke overtuigingskracht van de politiek. Munnichs
waarschuwt daarbij voor een te sterke
gerichtheid op opiniepeilingen en te sterke fractiediscipline uit angst voor onenigheid binnen de coalitie. Zijn slotopmerking
bij de paragraaf over opiniepeilingen moeten een christen-politicus goed doen:
“Politici die met iedere electorale wind
meewaaien, verliezen op den duur iedere
geloofwaardigheid. Ze staan immers nergens meer werkelijk voor.”(p.91)
Munnichs stelt ook dat de bestaande aanzetten tot vernieuwing van politieke partijen te veel blijven steken in organisatorische veranderingen, met voorbijgaan aan
de benodigde politieke cultuuromslag. De
partijen zouden volgens Munnichs voortdurend de dialoog moeten aangaan met
deskundigen, maatschappelijke instellingen en ‘andersdenkenden’ en meer als
platform voor discussie en publieke
meningsvorming moeten gaan functioneren. (EvD)

BoekenWijzer
Rienk Janssens, De opbouw van

Frank van Vree,

de Antirevolutionaire Partij

De politiek van de openbaarheid.

1850-1888

Journalistiek en de publieke sfeer

(Verloren, Hilversum, 2001, 416 blz.)

(Historische Uitgeverij, Groningen, 2000, 71 blz.)

De Antirevolutionaire Partij staat bekend
als de eerste moderne politieke partijorganisatie in Nederland. De oprichting van
de partij in 1879 wordt algemeen
beschouwd als een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse partijstelsel.
Minder duidelijk is hoe de partijorganisatie precies tot stand is gekomen. Waar lag
het initiatief tot de partijvorming? Wat
waren de beweegredenen en welke conflicten traden er op? Welke gevolgen
waren er voor de politieke verhoudingen
en de politieke cultuur?
In dit proefschrift wordt het proces van
antirevolutionaire partijvorming beschreven vanuit de kiesdistricten Groningen,
Gouda, Goes, Sneek en Amersfoort. Terwijl
de partijvorming tot nog toe vooral vanuit landelijk oogpunt is beschreven, richt
deze studie zich op de interactie tussen
de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Deze invalshoek geeft nieuw
zicht op een aantal vragen, bijvoorbeeld
naar de relatie tussen top, kader en kiezer
en naar de verhouding tussen partijvorming en verzuiling. Ook de rol van partijleider Abraham Kuyper krijgt door de
regionale invalshoek meer reliëf.
Dit boek biedt een indringende en speelse
blik op de politieke bewustwording in de
periode 1850-1888. In een tijd waarin het
bestaan van politieke partijen ter discussie staat, is het verhelderend te lezen hoe
en waarom de eerste moderne partijorganisatie is ontstaan. Het
beeld dat oprijst is een
partij van betrokken
mensen en duidelijke
uitgangspunten, een
partij die - ondanks de
interne tegenstellingen
en dieperliggende
scheidslijnen - onder leiding van een bezielende
voorzitter in korte tijd
een stempel wist te
drukken op de
Nederlandse samenleving.

Dit boekje is een uitwerking van de rede waarmee de
auteur in 1999 het ambt van bijzonder hooglertaar in de
persgeschiedenis aanvaardde. Het betoog richt zich vooral op de rol van de media in het openbare leven. Deze rol
is in de laatste anderhalve eeuw groot geweest. Volgens
de auteur zijn kranten en journalisten gegroeid in hun
rol en heeft het einde van de verzuiling veel goeds
gebracht voor de zelfstandigheid van de journalistiek.
Tegelijkertijd wordt de journalistiek nu weer bedreigd
door nieuwe ontwikkelingen: de vermarkting (commodificering) van informatie. Als informatie koopwaar wordt,
hoe kan de journalistiek dan nog de publieke meningsvorming dienen? De auteur neemt het op voor een ‘verlicht ideaal van openbaarheid’. Het boekje is interessant
voor wie een hedendaagse analyse zoekt van de relatie
tussen pers en de publieke sfeer. (RK)

B. Schoon en J. van der Stoep,
De veelkleurigheid van de techniek.
Een bundel bijdragen over techniek en
christelijke ethiek (Instituut voor Cultuurethiek,
Amersfoort, 2000, 125 blz.)
Deze bundel bevat de bijdragen die zijn uitgesproken in
een serie radiolezingen. De lezingenreeks is opgezet door
het Instituut voor Cultuurethiek en uitgezonden door de
EO. Bekende namen uit christelijke kring geven inhoud
aan deze bezinning op techniek en een technologische
maatschappij: H. Jochemsen, R. Seldenrijk, E. Schuurman,
J. van der Stoep, A. Vlot.
Het boekje bevat uiteenlopende bijdragen. Naast bijbelse, culturele en cultuurfilosofische benaderingen zijn er
hoofdstukken over techniek in de gezondheidszorg, biotechnologische ingrepen bij de voortplanting, verantwoord handelen in de informatiesamenleving, techniek
en mobiliteit, techniek en internationaal dienstbetoon,
techniek en ruimtevaart.
In kort bestek komt er dus veel aan de orde. Het boekje is
daarmee een goede introductie op de bezinning die
inmiddels door heel wat christen-denkers plaatsvindt op
dit terrein. Het is toegankelijk geschreven. Van harte
aanbevolen. (RK)
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Bijbelstudie

Wijzer door het Woord
Door Erik van Dijk
“De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het
kennen van de Hoogheilige is verstand.”
(Spreuken 9: 10)
Het woord ‘wijsheid’ roept beelden op van grijze oude
hoofden, beelden van oude mannen die getekend zijn door
het leven of van verstrooide filosofen die spreken in onnavolgbare abstracties. Het algemene beeld is dat mensen of
door schade en schande wijs worden of door te promoveren aan een universiteit.
In het bijbelboek Spreuken wordt echter een totaal ander
beeld geschetst. Wijsheid is daar boven alles praktisch en
met beide benen op de grond. En minstens zo belangrijk:
het is ook voor jonge mensen. Jongelingen moet niet alleen
kennis en vaardigheden bijgebracht worden, maar ook
wijsheid. Wijsheid moet overgedragen worden. Het zijn de
belangrijke levenslessen die mondeling of schriftelijk doorgegeven moeten worden.
“De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van
Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige
woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid;
om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis
en bedachtzaamheid te geven. De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg, om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van
wijzen. De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.”
(Spreuken 1:1-7)
Wat is wijsheid. In het Nieuwe Testament, in de Griekse
grondtekst wordt vooral het woord ‘sophia’ gebruikt voor
wijsheid. Wij kennen het woord ‘sophia’ van ons woord filosofie, dat liefde voor de wijsheid betekent. ‘Sophia’ in de
Bijbel betekent vooral wijsheid, diep en volledig inzicht.
Het wordt zowel voor de menselijke als de goddelijke wijsheid gebruikt.
Als de Bijbel spreekt over de menselijke wijsheid dan gaat
dat vooral over een rijk inzicht in menselijke en goddelijke
dingen, maar er worden ook zaken mee bedoeld als wetenschap en onderwijs, verstandige raad, bekwaamheid in de
ordening van zaken, toegewijde en juiste voorzichtigheid
in de omgang met mensen (ook hen die geen volgelingen
van Christus zijn), bekwaamheid en inzicht in het overdragen van waarheden van het geloof en - tot slot - de kennis
en ervaring van een vroom en oprecht leven.
Als ‘sophia’ doelt op goddelijke wijsheid dan gaat het over
de opperste intelligentie van God, over Zijn wijsheid die
blijkt uit Zijn Schepping, Zijn Woord en Zijn plannen met
de hele wereld, met de hele mensheid, met de regeringen
van deze wereld, maar ook met ieder mens persoonlijk.

“De wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede
vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”
(Jakobus 3:17)
De vraag blijft: hoe wordt een mens wijs? Waar kan wijsheid gevonden worden?
Wijsheid begint met luisteren. Wijsheid ligt binnen handbereik voor die mensen die bereid zijn te stoppen met praten en beginnen te luisteren, allereerst naar God en naar
Zijn Woord, maar ook naar ouders, vrienden en wijze raadgevers. Waar wij mee omgaan, daar worden we mee
besmet. Zo is het ook met wijsheid. “Wie met wijzen
omgaat, wordt wijs.” (Spreuken 13: 20)
Met wie gaan wij om? Door wie of wat worden wij
‘besmet’? Naar wie luisteren wij? Door wie laten wij ons
beïnvloeden? Ouders, leraren, vrienden, boeken, televisie,
internet? En dan ook: welke vrienden, welke boeken, welke
televisieprogramma’s, welke websites?
Volgens Spreuken kan iedereen wijs worden. Wijsheid is
niet iets exclusiefs voor een wetenschappelijke elite (of
voor een wetenschappelijk instituut), maar vereist wel een
houding van nederigheid, leergierigheid en openheid.
Allereerst naar onze Schepper toe. God is de bron van wijsheid. Door de vreze des Heren kunnen wij wijs worden. De
vreze des Heren is het begin van en dus een noodzakelijke
voorwaarde voor wijsheid.
Wijsheid is dan ook onlosmakelijk verbonden met het doen
van de wil van God, het volgen van Zijn geboden1en dus
met het Woord2. Door het Woord wordt een mens wijzer.
We kunnen het ook nog toespitsen: door het vleesgeworden Woord, door onze Here Jezus Christus die door Zijn
Geest in ons woont worden wij wijzer.3 Christus is “de wijsheid Gods” (1 Cor.1:24), “uit Hem is het, dat gij in Christus
Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing”
(1 Cor.1:30).
Net als Paulus mogen ook wij bidden dat wij “vervuld
mogen worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid
en geestelijk verstand” (Col 1:9). Zo kunnen wij wijzer worden in ons denken en daarmee ook in ons spreken en ons
handelen.
Vanuit een nederige en open houding naar God en Zijn
Woord toe, mogen wij dan ook om ons heen naar wijsheid
zoeken. Bij mensen, in boeken en uiteraard in bladen zoals
DenkWijzer. Zo mogen wij van elkaar leren, in alle wijsheid.
“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle
wijsheid elkander leert en terechtwijst” (Col. 3:16)

1 Deut.4:5-6
2 Jer. 8:8-9
3 Het is in dit verband aardig om de parallellen te zien tussen Spreuken 8:12-36, de gepersonifieerde wijsheid en Johannes 1:1-18, het gepersonifieerde Woord.

30
DenkWijzer - maart 2001

Lijst van publicaties
Publicaties van de Marnix van St. Aldegonde Stichting (het wetenschappelijk
studiecentrum van de RPF), de Groen van Prinsterer Stichting (het wetenschappelijk
bureau van het GPV) en de Mr. G. Groen van Prinsterer stichting (het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie), verschenen sinds 1996.

Gelukkig is het land.
Naar een gemotiveerde samenleving
R. Kuiper en A.J. Verbrugh
(RPF en GPV, 1996, 106 pag.)
ƒ 7,50
Moraal is niet neutraal
Christelijk geloof en politieke keuzes
A.H. Poelman
(GPV, 1996, 99 pag.)
ƒ 15,De verzorgingsstaat voorbij.
Over grondslagen van sociale zekerheid
G.M. Koning, dr. R. Kuiper en
dr. T. v/d Lagemaat
(RPF, 1996, 99 pag.)
ƒ 10,Reformatorische partijvisie.
De RPF als christelijke politieke partij
Dr. R. Kuiper
(RPF, 1996, 112 pag.)
ƒ 10,Het GPV in de gemeenteraad:
uitgangspunten, regelingen en praktisch
functioneren. Deel 1.
Th. Haasdijk (GPV, 1996, 76 pag.)
uitverkocht
(overdruk op te vragen voor ƒ 5,-)
Integratie als uitdaging
H.A. Bronswijk e.a.
(GPV, 1996, 95 pag.)

Vrede en Veiligheid
L.G. Hoksbergen e.a.
(GPV, 1997)

ƒ 15,-

Pionier of pelgrim?
De ontwikkelingstaak van de overheid in
de visie van GPV, RPF en SGP
Drs. R. Janssens, dr. R. Kuiper en drs. J.
Mulder (red.)
(RPF, GPV en SGP, 1997, 112 pag.)
ƒ 7,50
Het GPV in de gemeenteraad:
beleidsterreinen. Deel 2.
Th. Haasdijk
(GPV, 1997, 145 pag.)

ƒ 22,50

Het Amersfoortse Congres van 1948
George Harinck en Rienk Janssens (red.)
(GPV, 1998, 159 pag.)
ƒ 25,Venster op de wereld.
Publieke gerechtigheid en internationale
orde
Drs. V.M. Fiddelaar e.a.
(RPF, 1998, 159 pag.)
ƒ 15,Politiek en nieuwe media
P. Karssenberg, drs. D. Noort en
drs. M. de Vries
(GPV, 1998, 44 pag.)

ƒ 7,50

ƒ 15,-

Drugsbeleid
Drs. J.W. Dollekamp (RPF, Marnix
Commentaar nr. 2, 1996, 36 pag.)
uitverkocht
(overdruk op te vragen voor ƒ 5,-)
Een kwestie van bereikbaarheid.
Over mobiliteit en sociale verantwoordelijkheid
Ir. J. van der Stoep en ir. D. van der Goot
(RPF, 1997, 106 pag.)
ƒ 10,Economie in orde?
Over grondslagen van economisch beleid
Ir. R.A. Jongeneel e.a.
(RPF, 1997, 207 pag.)
ƒ 10,-

Verzilvering van de samenleving.
Een verrijkende kijk op ouderdom.
Drs. J.W. Dollekamp e.a.
(RPF, 1999, 94 pag.)
uitverkocht
(overdruk op te vragen voor ƒ 7,50)
Het bordeelverbod van de baan.
Gemeentelijk prostitutiebeleid na de
afschaffing van artikel 250 bis Wetboek
van Strafrecht
Roel M. Freeke, Drs. Theo Haasdijk,
Drs. Peter van Vugt
(RPF, GPV en SGP, 1999, 48 pag.) ƒ 7,50

De burger in beeld: een christelijke visie
op overheid, individu en samenleving
Rienk Janssens
(GPV, 1999, 113 pag.)
ƒ 17,50
Political-Economic Activity to the Honour
of God
(over het economisch beleid van het GPV)
Dr. John Boersma
(Premier Publishing, Winnipeg, Canada,
1999, 355 pag.)
gratis op te vragen
Toetsen en begrenzen.
Een ethische en politieke beoordeling van
de moderne biotechnolologie
H. Jochemsen (red.) e.a.
(ChristenUnie, 2000, 262 pag.)
ƒ 35,Geleende ruimte.
Een christelijke visie op ruimtelijke ordening
R. Janssens (red.), Ben Schoon,
Bert Jan Urban e.a
(ChristenUnie, 2000, 144 pag.)
ƒ 25,Werken aan een rotsvast gezinsbeleid.
Gezin, arbeid, opvoeding en zorg in een
tijd van individualisering
Dr. D.J. Steensma, mr. M. Verhage-van
Kooten, J. Westert ( e.a.)
(ChristenUnie en GMV, 2000, 158 pag.)
(oorspronkelijk in 1998 verschenen onder
de titel Individualisering en gezinsbeleid,
als uitgave van de RPF)
ƒ 25,Goede raad voor het gemeentebestuur.
Een reactie op de voorgenomen
dualisering van het gemeentebestuur en
een aanzet tot een visie op de lagere
overheden.
Drs. Roel M. Freeke e.a.
(ChristenUnie, 2001, 50 pag.)
gratis op te vragen

Bovenstaande publicaties
Ieder zijn dagelijks brood:
aspecten van de sociale zekerheid
W. Boerma e.a.
(GPV, 1999, 89 pag.)
ƒ 15,-

zijn verkrijgbaar via het
partijbureau van de ChristenUnie
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ThemaInleiding

Spreken met twee
woorden
Door Kars Veling, hoofdredacteur

HEREN is het begin

De Bijbel in de politiek

der wijsheid en het

Door Erik van Dijk, eindredacteur

kennen van de

“Voorzitter! Onze fracties geloven inderdaad dat het huwelijk een gave en ordening van God is. De
Bijbel is daar duidelijk over. God heeft man en vrouw geschapen en de band tussen beiden gegeven
om elkaar te dienen en samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de samenleving. Maar
ook wie dit niet op gezag van de Bijbel aanneemt, kan niet om de feiten heen. Ondanks alle cultureel beïnvloede modaliteiten rond het huwelijk is de relatie tussen een man en een vrouw altijd en
overal als essentieel voor een huwelijk beschouwd. Dat is buiten Nederland nog steeds het geval. De
wijsheid van Gods ordening is zo evident, dat ze in allerlei culturen wetgever niet een essentiale uit
de omschrijving van een huwelijk verwijderen en het resultaat toch ‘huwelijk’ blijven noemen.”

‘De vreze des

Hoogheilige is
De ChristenUnie wil politiek actief zijn op de fundering van de
Bijbel. We zeggen vaak dat we ons ervoor willen inzetten dat

verstand’
(Spreuken 9 vers 10)

overheid en samenleving zich laten gezeggen door de wil van
God, zoals die is geopenbaard in de Heilige Schrift. Maar wat
moet je met deze doelstelling in een vertegenwoordigend

Gert Schutte namens de ChristenUnie in zijn bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer over het

lichaam, waarin velen geen boodschap hebben aan God, laat

wetsvoorstel ‘Huwelijk en adoptie door personen van hetzelfde geslacht’ op 5 september 2000

staan aan de Bijbel?
Ik heb in de Eerste Kamer wel eens
gedacht dat de christelijke achtergrond
van waaruit ik sprak, voor anderen eerder
een blokkade dan een stimulans was om
gehoor te geven aan wat ik zei. Met expliciete verwijzingen naar een gedeelte uit
de Bijbel ben ik zuinig.
Er is wel eens geopperd (o.a. door de filosoof dr. Jan Hoogland) dat christenen in
de politiek hun religieuze motieven maar
voor zichzelf zouden moeten houden. Het
gaat in de politiek immers om de uitkomst van een debat, dat wil zeggen om
het overtuigen van een meerderheid, niet
om de herkomst van de uitgewisselde
argumenten.
Naar mijn overtuiging moet de
ChristenUnie toch consequent duidelijk
maken dat zij vraagstukken benadert
vanuit haar geloof in God die Schepper is
en die Zijn schepselen het goede voorhoudt. Dat is een zaak van open kaart
spelen. Het is ook inhoudelijk belangrijk
omdat in die principiële motivering de
samenhang zichtbaar wordt in waar de
ChristenUnie voor staat. Daar hangt mee
samen dat voor haar eigen ideeënontwikkeling de omgang met de Schrift essentieel is. De Schrift helpt ons de normen voor
de samenleving en voor het overheidsbeleid te vinden.
De ChristenUnie moet alleen wel - om zo
te zeggen - met twee woorden spreken. Ik

bedoel daarmee dat een
verwijzing naar de fundering niet voldoende is.
Wij volstaan er niet mee
tegen mensen te zeggen
dat zij naar God moeten
luisteren of dat zij gehoor moeten geven
aan de Bijbel. Een politiek effectieve argumentatie laat zien dat wat God wil goed
is voor de samenleving. Een christenpoliticus wil met zijn hele persoon en met
alle overtuigingskracht duidelijk maken
dat wat God met de mens en de samenleving voor ogen heeft niets anders is dan
het goede leven. De politici van de
ChristenUnie zullen dát altijd proberen
duidelijk te maken, waar mogelijk ook in
de termen van de niet-christelijke
gesprekspartners.
Deze benadering vraagt veel van ons persoonlijk. Een christelijk politiek betoog zal
alleen indruk kunnen maken als de wijsheid van het Woord van God de christenpoliticus eigen is geworden. Dan is de
herkomst van zijn of haar visie helder.
Ook wordt duidelijk dat de uitkomst van
het betoog niet gemakkelijk kan worden
afgedaan, omdat er een persoon aan het
woord is die persoonlijk overtuigd is en
dat midden op het politieke forum en in
politieke termen duidelijk wil maken.
Principieel en resultaatgericht vormen
voor de ChristenUnie geen tegenstelling.

WegWijzer bij het
thema
Studie door J.P. de
Vries over de Bijbel,
bron van wijsheid, ook
voor het staatkundig
leven

p. 4

Interview met drie
christenen in
ChristenUnie, CDA
en VVD over omgang
met de Bijbel in de
politieke praktijk

p. 8

Studie door
W. Kolijn over
de Bijbel in de SGP

p. 12

Studie door A.L.Th. de
Bruijne over ethiek en
politiek

p.14

Kijk voor een complete
inhoudsopgave op de
achterkant (p.32)

Het bovenstaande citaat is een voorbeeld
van zeer expliciet gebruik van de Bijbel in
het politieke debat, hoewel hier nog niet
eens een bijbeltekst letterlijk werd geciteerd. De SGP deed dat laatste wel in haar
aandeel in dit debat over het ‘homohuwelijk’. Het CDA aan de andere kant noemde
de Bijbel helemaal niet. Het moge duidelijk
zijn: er wordt heel verschillend met de
Bijbel omgesprongen in de politiek.
De ChristenUnie heeft voortbordurend op
het gedachtengoed van RPF en GPV in haar
fundering duidelijk stelling genomen:
“De ChristenUnie erkent Gods heerschappij
over het staatkundige leven, dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst
staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en
gezaghebbende Woord van God, die door
de Drie Formulieren van Eenheid wordt
nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.”
Zoals Kars Veling in De Aftrap al zegt is
daarmee niet alles gezegd en alles duidelijk. De vertaalslag moet nog gemaakt worden. De eerste studie door J.P. de Vries
onderzoekt - uitgaande van de stelling dat
de Bijbel de bron van wijsheid is, ook voor
het staatkundig leven - vragen rond de zeggenschap van de Bijbel voor de hedendaagse politiek en het gebruik van de Bijbel in
het politieke debat.
Hoe werkt het in de praktijk? In de meeste
politieke partijen, niet alleen in

ChristenUnie, SGP en CDA, maar ook in
partijen als bijvoorbeeld GroenLinks en
VVD bevinden zich christenen. Onderling
verschillen zij in hun omgang met de
Bijbel, misschien niet persoonlijk maar
zeker wel in de politieke praktijk. In het
ThemaInterview bieden drie christenen
uit drie verschillende partijen een kijkje
in hun keuken.
In het bovengenoemde interview was de
SGP niet vertegenwoordigd, maar deze
partij neemt wel een heel eigen positie in
neemt als het gaat om de rol van de Bijbel
in als het gaat om de rol van de Bijbel in
de politiek. Daarom ook een korte studie
van onze staatkundig-gereformeerde
broeders.
Theoloog en ethicus Ad de Bruijne onderzoekt ten slotte in reactie op het spraakmakende boek van Bert Loonstra (Zo goed en
zo kwaad) de grondslagen van christelijke
politiek. Loonstra wil af van wat hij noemt
een ‘ethiek van de Bijbel’. Maar wat krijgen
we ervoor terug? Wat is nog de rol van
Gods geboden in politiek en samenleving?
Het slotwoord van deze inleiding is aan de
Bijbel zelf: Alles wat in de heilige schriften
staat “is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven. Zo zal de mens die God
dient, berekend zijn voor zijn taak en toegerust voor elk goed werk.”
(II Timotheus 3:16-17, vertaling Groot Nieuws Bijbel,
1982/1996)
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De Bijbel: bron van wijsheid
voor het staatkundig leven
Door drs. J.P. de Vries, theoloog en hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad

De ChristenUnie heeft in haar officiële documenten vastgelegd, dat ze haar politieke
overtuiging fundeert op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God.
Ze heeft daaraan toegevoegd dat ,,die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat’’.
Met deze toevoeging heeft de ChristenUnie tegenover de Nederlandse samenleving
gemotiveerd waarom zij voor haar politieke werk zoveel gewicht toekent aan de Bijbel.

De Bijbel is niet enkel een boek voor de zondag, voor de
persoonlijke relatie van een mens tot God. Ze heeft ook
waarde voor de publieke samenleving van een volk
onder leiding van een overheid. Ook in een democratisch
parlementair bestel, waarin beslissingen tot stand
komen bij meerderheid van stemmen, kan men de wijsheid van de Bijbel slechts tot zijn schade verwaarlozen.
Maar wie dit zo stellig poneert, heeft wel wat te verantwoorden. Diverse vragen dringen zich op, als we nadenken over de betekenis van de Bijbel voor het politieke
gebeuren in ons land, waar de meerderheid van de
bevolking door onkerkelijkheid of vrijzinnigheid van het
gezag van de Bijbel vervreemd is geraakt:
1. Kunnen we woorden uit de Bijbel zomaar toepassen
in het Nederland van de 21e eeuw? De Bijbel is
immers tot stand gekomen in een heel andere cultuur en een heel andere tijd. Er valt niet zomaar een
politiek program uit af te lezen. Hoe kunnen we dan
uit de inhoud van de Bijbel een normatieve boodschap voor het heden afleiden?
2. De Bijbel wil de mensen richten op het leven met
God. Wat is dan de aard van haar gezag voor het politieke leven, waarin gelovigen en niet-gelovigen
samenwerken?
3. Hoe discussiëren we met mensen die het gezag van
de Bijbel niet erkennen, over de wijsheid die we aan
de Bijbel hebben ontleend voor het politieke leven?
In dit artikel willen we trachten op deze vragen, waarmee de ChristenUnie voortdurend te maken krijgt, een
antwoord te formuleren.
Drs. J.P. de Vries is ook
Eerste-Kamerlid voor de
ChristenUnie en was 22
jaar lang voorzitter van
het curatorium van het
wetenschappelijk bureau
van het GPV

De zeggenschap van de Bijbel voor de
hedendaagse politiek
a. Geen biblicisme
Juist omdat we een volstrekt gezag toekennen aan de
boodschap van God, zoals die door de Bijbel tot ons
komt, zijn we verplicht met grote zorgvuldigheid met de
woorden van de Bijbel om te gaan. Wie van jongsaf aan
de bijbelse taal gewend is, kan hier juist gemakkelijk
struikelen, door woorden op de klank af te citeren, zonder zich rekenschap te geven van Gods bedoeling daarmee.
Een voorbeeld is de slogan, dat de mens niet bij brood
alleen leeft (Deuteronomium 8:3). In politieke programma’s is dat woord wel gebruikt om aan te geven dat in
de (christelijke) politiek niet alleen materiële belangen
(welvaart), maar ook immateriële onderwerpen (welzijn) aandacht behoren te krijgen. In Deuteronomium 8
gaat het echter over de afhankelijkheid van Gods zorg,
ook in de materiéle behoeften, en als Jezus bij de verzoeking in de woestijn deze woorden aanhaalt, voegt Hij
eraan toe: „maar bij alle woord dat uit de mond Gods
uitgaat”. Daar worden we van menselijke zelfredzaamheid terugverwezen naar de Bijbel.
Zo is het exodus-motief uit Genesis 12:1 wel gebruikt ter
rechtvaardiging van politieke revoluties. Hier stuiten we
op een andere vorm van onzorgvuldigheid: het verwaarlozen van de heilshistorische verbanden. In de wetten
voor het volk Israël, opgetekend in de boeken Exodus tot
Deuteronomium, is wel wijsheid te vinden, ook voor de
samenleving van vandaag, maar wie ze beschouwt als
model voor wetgeving vandaag, zoals de Amerikaanse
theoloog Rushdoony, miskent hun heilshistorische functie in het afzonderen van het volk Israël ter voorbereiding van de komst van de Messias.1
Wie een bijbelwoord op de klank af citeert, maakt misbruik van het gezag dat deze woorden verdienen.
Daarmee schaadt hij ook het gezag van een beroep op
de Bijbel, wanneer dat wel op zijn plaats is. Het risico

bestaat bovendien dat het bijbelberoep onderwerp van
spitsvondige discussie wordt, waarin de christen-politicus soms aan het kortste eind trekt. Zo verweet ooit een
christelijk kamerlid de regering, dat door haar beleid
gegeven werd aan wie reeds heeft, terwijl van wie niets
heeft, genomen werd wat hij nog had (naar Mattheus
25:29). Maar de minister, kennelijk ook thuis in de
Schrift, attendeerde hem erop dat het juist Jezus was
die dat zo wilde.
b. Geen woorden, maar waarden
Wie zich in een politieke discussie op de Bijbel wil
beroepen, zal zich dus terdege moeten vergewissen van
de geldigheid van dat beroep voor de concrete situatie.
Daarbij is de doorgaande boodschap van de Bijbel van
minstens zo grote betekenis als een concrete tekst. Van
die tekst zal men zich altijd moeten afvragen, wat daarvan de blijvende normatieve betekenis is, en daarvoor is
het licht van de hele Schrift nodig. Het is lang niet altijd
nodig voor een politiek standpunt, ook als dat een
morele kwestie betreft, een direct citaat uit de Bijbel
aan te voeren. Er zijn andere legitieme manieren om
een verband te leggen tussen een norm of waarde
waaraan een christen-politicus belang hecht, en de
inhoud van de Bijbel.2 De Bijbel geeft ons via wetten,
geschiedenis, profetie e.d. zicht op normen en waarden,
die ook vandaag hun gelding hebben, omdat ze van God
afkomstig zijn. Actuele normen voor het leven van vandaag kunnen worden afgeleid uit waarden waarvan de
Bijbel de bron is.

De relatie tussen de Bijbel en concrete politieke
standpunten kan variëren van soms heel direct
tot soms nauwelijks aanwijsbaar.

c. Nieuwe waarden
Wie zich verdiept in de geschiedenis van het christelijke
politieke denken, zal tot de ontdekking komen dat
christenen niet in alle tijden dezelfde waarden naar
voren hebben gebracht. Voorbeelden van nieuwe inzichten die in de loop van de tijd aanvaard werden, zijn de
scheiding van kerk en staat, de afwijzing van de slavernij,
de maatschappelijke positie van de vrouw, de eerbiediging van fundamentele mensenrechten, het respect voor
de natuurlijke omgeving.
Maakt dat de waarde van de christelijke politieke visie
betrekkelijk? Die conclusie zou te ver gaan. Wel laat het
zien dat christenen beperkte mensen zijn, die de Bijbel
moeilijk anders kunnen lezen dan door de bril van hun
eigen tijd. Overigens zijn er ook altijd figuren aan te wijzen die deze beperktheid wisten te overstijgen en indruk
maakten door hun profetische visie. Tot onze beschaming moet echter ook erkend worden, dat soms andersdenkenden ons voor waren in het onderscheiden van
wat in een concrete situatie rechtvaardig was. We moeten onze eigen tijd verstaan bij het licht van de Bijbel,
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maar omgekeerd niet minder: ook met de vragen waarvoor onze eigen tijd ons stelt, opnieuw de Bijbel lezen en
niet zelden zullen we dan nieuw licht ontvangen uit
woorden waar we eerder overheen lazen. Niet voor niets
heeft Jezus gezegd dat een schriftgeleerde die een discipel is geworden van het Koninkrijk der hemelen, gelijk is
aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en
oude dingen (let op de volgorde!) te voorschijn brengt
(Mattheus 13:52). Daarom zal in een christelijke politieke
partij de discussie steeds open moeten blijven, zolang
men maar bereid is gezamenlijk zich te onderwerpen aan
de bijbelse boodschap, die we nooit uitputtend kennen.

De Bijbel is er niet alleen voor de zaligheid
van de ziel
a. Leven in het Koninkrijk van God
Een centraal woord in de prediking van Jezus is: Zoekt
eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit
alles (voedsel en kleding) zal u bovendien geschonken
worden (Mattheus 6:33). Dat Koninkrijk van God duidt
op Gods heerschappij over mensen door zijn Woord en
Geest, zoals die nu tot uiting komt in de christelijke kerk
en bij de wederkomst van Christus de hele wereld zal
omvatten (Heidelbergse Catechismus, antw. 123). Dat
Koninkrijk is niet van deze wereld, zei Jezus tegen Pilatus
(Johannes 18:36) en het is daarom niet de taak van
christenen dat Koninkrijk met politieke macht op aarde
te vestigen.
Gods Koninkrijk berust niet op wapens, maar op rechtvaardigheid, vrede en blijdschap (Romeinen 14:17). De
leefregels die daaruit voortvloeien voor de christelijke
gemeente, kunnen niet zomaar worden overgebracht
naar de publieke burgerlijke samenleving die door wet-

Actuele normen voor het leven van
vandaag kunnen worden afgeleid uit
waarden waarvan de Bijbel de bron is.

ten van de overheid wordt geregeerd. De overheidswetten reguleren onze uiterlijke gedragingen en dan nog
voornamelijk voorzover ze schadelijk zijn voor anderen
of voor de samenleving als geheel. Een overheid die verder zou gaan, zou zich schuldig maken aan totalitair
optreden. Omgekeerd schiet een mens die denkt zich
alles te kunnen veroorloven wat de overheid niet verboden heeft, tekort in heilig leven tot eer van God zijn
Schepper. Wie zich door Christus verlost mag weten, zal
dat ook willen uiten in een levenswandel die aangenaam is voor God en mensen.

ThemaStudie

b. Leven als staatsburger
Ons leven als staatsburger vormt hierop geen uitzondering en ook vervalt deze levenshouding niet wanneer we
tot het bekleden van een politiek ambt worden geroepen. Het Nieuwe Testament geeft normatieve uitspraken
over de houding van de gelovigen tegenover hun heidense overheden (Romeinen 13, I Petrus 2). In het Oude
Testament vinden we daarvan ook al een voorbeeld tijdens de Babylonische ballingschap (Jeremia 29)3.
Daniël is een voorbeeld van een gelovige die in een heidense omgeving een overheidambt bekleedde en daarmee respect afdwong4. In het boek Handelingen krijgt
Paulus na zijn bekering de opdracht Gods naam te verkondigen voor heidenen, koningen en kinderen van
Israël. Opvallend is daarna inderdaad zijn veelheid van
contacten met regeringspersonen5. Daarbij gaat het niet
enkel om hun persoonlijke bekering tot God. Het Nieuwe
Testament leert ook dat overheden hun ambt van God
ontvangen hebben en in zijn dienst staan. Zij dragen
tegenover God verantwoordelijkheid om ten bate van de
burgers het kwaad te weren, eventueel met gebruik van
macht, o.a. om zo eigenrichting te voorkomen (vgl.
Romeinen 12:19 met Romeinen 13:4).
De aarde is van de HERE en haar volheid, de wereld en
die erop wonen, want Hij is de Maker van alles (Psalm
24). Daarom heeft Hij er recht op dat overheden en volken die aarde in gehoorzaamheid aan Hem en tot zijn
eer gebruiken, daarmee werken en haar bewaren.

De Bijbel in het politieke debat
Wanneer we vanuit dit uitgangspunt actief willen zijn
in de Nederlandse politiek van de 21e eeuw, stuiten we
op twee problemen. Ten eerste zullen we de vertaalslag
moeten maken van de bijbelse normen en waarden naar
de concrete problemen van vandaag. Daarnaast zullen
we dit standpunt moeten beargumenteren tegenover
medebestuurders die dit uitgangspunt niet delen.
a. Vertaalslag
God heeft voor het bekendmaken van zijn wil niet de
weg gekozen van het mededelen van een concreet programma. Hij wil dat wijzelf met zijn openbaring aan het
werk gaan. De bouwstenen voor onze politieke arbeid
zijn gegeven in Gods scheppingswerk. In zijn Woord vinden we de bouwvoorschriften die erop gericht zijn dat
ons werk de toets kan doorstaan.
Politiek, zegt men wel, bestaat uit het maken van keuzen. Daarbij geldt voor elke politicus, ongeacht zijn
levensbeschouwing, dat elke keuze in meerdere of mindere mate verband houdt met zijn levensbeschouwing.
Op die levensbeschouwing baseert hij een normatief
maatschappijbeeld dat hij door middel van zijn politieke
keuzen wil realiseren. Een christen-politicus heeft zo’n

maatschappijbeeld door zijn vorming en studie als het
ware meegekregen. Het is overigens geen statisch
begrip; het kan door nieuwe inzichten worden bijgesteld. De relatie tussen de Bijbel en concrete politieke
standpunten kan variëren van soms heel direct tot soms
nauwelijks aanwijsbaar. Vaak is er tussen politici van
verschillende achtergronden wel verschil in motivering die dan niet altijd expliciet gemaakt hoeft te worden maar geen verschil in conclusie, omdat we met dezelfde
materie te maken hebben. Dat maakt politieke samenwerking mogelijk.
b. In debat met andersdenkenden
Standpuntbepaling vanuit een levensbeschouwelijke
achtergrond is echter niet specifiek iets voor christenen
in de politiek. Hetzelfde geldt voor andere politici, of ze
nu van liberalen of socialistischen huizen zijn. Zelfs zij
die een ideologische achtergrond ontkennen, hebben die
wel degelijk, al is het maar in het volstrekt willen buigen
voor de wil van het volk. Vaak echter wordt die achtergrond niet expliciet gemaakt. Het is voor een christenpoliticus in het debat zinvol de ander hierop te ondervragen, om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt
dat er een tegenstelling bestaat tussen een standpunt-

Standpuntbepaling vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond is niet specifiek iets voor christenen in de politiek.

bepaling vanuit het gezond verstand of vanuit de Bijbel.
Wat God ons over Zichzelf en over zijn wil heeft meegegeven in openbaring, gaat soms wel boven ons verstand
uit, maar gaat daarom nog niet tegen ons verstand in,
als we ons verstand maar niet beperken tot wat zintuiglijk waarneembaar of met onze rede te doorgronden is.6
Een beroep op een levensbeschouwelijk uitgangspunt is
ook niet in strijd met de democratische procedures
waarop ons parlementaire bestel is gebaseerd. De
ChristenUnie aanvaardt dat de volksvertegenwoordiging langs de weg van algemene verkiezingen wordt
samengesteld en dat de regering het vertrouwen van
het parlement moet hebben, en ook dat wetgeving tot
stand komt door meerderheidsbesluiten in het parlement. Hierachter ligt de overtuiging dat deze procedures meer waarborgen bieden voor publieke gerechtigheid dan het uitoefenen van ongecontroleerde macht
door zondige mensen. Wat zij echter niet erkent, is dat
met meerderheid van stemmen zou kunnen worden

vastgesteld wat waar of wat rechtvaardig is. Daarom
vraagt zij van overheden en volksvertegenwoordigers te
luisteren naar de wijsheid van Gods Woord.
Ze zal zich daarbij ervoor inspannen om duidelijk te
maken dat het beleid dat zij voorstaat, daadwerkelijk de
samenleving in haar geheel ten goede komt en dat een
overheid die wijsheid slechts tot haar schade kan negeren. Daarbij zal veel afhangen van de manier waarop zij
deze boodschap brengt en van de persoonlijke uitstraling van een christen-politicus (Kolossenzen 4:5,6). Een
ander moge zich kunnen veroorloven een persoonlijke
levensstijl te voeren die haaks staat op wat hij politiek
bepleit, een christen kan dat zeker niet. Als hij spreekt en
een beroep doet op zijn principiële uitgangspunten, zal
het voor ieder helder moeten zijn dat dit uit zijn hart
komt.
Langs de weg van het overheidsbestuur zal nooit meer
dan een uitwendige vorm van godsdienstigheid bevorderd kunnen worden. Dat is niet zonder waarde; het kan
een basis bieden voor de evangelieverkondiging door de
kerk. Maar voldoende om de mensen tot het ware geluk
te leiden, is het niet. De navolging van Gods geboden
vindt haar diepste zin in een blijvende band met Jezus
Christus, die de Redder van de wereld is. Het is de roeping van de christen-politicus om in en door zijn publieke optreden hiervan een getuige te zijn.

1

Voor voorbeelden van biblicistisch Schriftgebruik in de Tweede Kamer
zij verwezen naar J.P. de Vries, Ethiek in de politiek,
opgenomen in de Gereformeerde Studenten Almanak 1972, blz. 217, 218.

2

Een analyse van manieren van Schriftberoep in ethische kwesties
geeft K. Veling in zijn opstel De structuur van het Schriftberoep in
Douma’s Ethische Bezinning, opgenomen in Nuchtere noodzaak,
Kampen 1997, 238.

3

J.P. de Vries, Burger van twee koninkrijken, Barneveld 1994, 13v.
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R. Janssens, De burger in beeld, Barneveld 1999, 72v.
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Dr. J. van Eck, Paulus en de koningen - politieke aspecten van het boek
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De Bijbel in hart en handen
Omgang met de Bijbel in de politieke praktijk
Door Erik van Dijk, eindredacteur

Drie christenen in drie verschillende partijen: CDA, ChristenUnie en VVD. Hoe gaan zij met de Bijbel om?
Welke rol speelt de Bijbel in hun dagelijkse politieke werk? Welke rol kan en mag de Bijbel spelen in het
politieke debat? En: als zij de Bijbel beschouwen als het gezaghebbende Woord van God, in hoeverre kan er
dan meer samengewerkt worden?

Clemence Ross is Tweede-Kamerlid van het
CDA. Zij is woordvoerder van die fractie bij
ethische onderwerpen als euthanasie,
abortus, homohuwelijk en genetische

Ross: Als ik iets moet voorbereiden gebruik ik de Bijbel
vaak om houvast te vinden, om het gevoel te krijgen dat
ik op het goede spoor zit. Ik moet in de fractie immers
helder kunnen aangeven of het bewuste standpunt ook
echt van het CDA is, of het die link naar de Bijbel in zich
draagt. Het is in de fractie gebruikelijk om daar heel
open naar te vragen, zeker als het gaat om de onderwerpen die ik behandel zoals de medisch-ethische zaken.
Het is wel zo dat ik anders met de Bijbel om ga dan collega’s in de fractie, varierend van meer orthodox-protestanten aan de ene kant tot niet-christenen aan de
andere kant. Soms is het dan wel lastig om vanuit je
eigen referentiekader te begrijpen hoe die ander zich
laat inspireren, maar door er over te discussieren kom je
vaak wel weer bij de bron terug als vertrek- en ijkpunt.

manipulatie. Voordat zij in 1998 in de Tweede

Op een mooie voorjaarsdag troffen drie bevlogen
christen-politici elkaar in de Jonkvrouwe Wttewaall - van
Stoetwegen-zaal in de bekende Haagse stolp aan het
Plein. Clémence Ross is Tweede-Kamerlid voor het CDA
(29 zetels), André Rouvoet is Tweede-Kamerlid voor de
ChristenUnie (5 zetels) en Joshua Livestro is al jarenlang
de persoonlijk medewerker van VVD-coryfee Frits
Bolkestein (fractievoorzitter in de Tweede Kamer in de
jaren negentig en nu Europees commissaris).
Het trio lijkt behoorlijk eensgezind over hun vertrekpunt
vanuit de Bijbel.
Livestro: De grote boodschap van de Bijbel zit voor mij in
het Nieuwe Testament, in de Evangeliën. Dat is een
ongelooflijk optimistische boodschap die mij vertelt over
de persoonlijke verhouding die ik met God kan hebben.
De meer praktisch politieke betekenis zit voor mij meer
in het Oude Testament als bron van wijsheid en in de
wet die in Jezus Christus is vervuld, maar nog steeds
betekenisvol is.
Ik pak de Bijbel er dagelijks bij, omdat ik er daarin constant aan herinnerd word hoe het ook al weer zit en
daarin voortdurend nieuwe inzichten verwerf.

‘Ik gebruik bijbelteksten met mate, omdat zij
voor iemand die daar niet in gelooft geen
argumentatieve kracht hebben.’
A. Rouvoet

Ross: Ik kom uit een streng katholiek gezin waar het niet
de gewoonte was om uit de Bijbel te lezen.
Pas in de puberteit ben ik zelf gaan lezen. Ik maakte mij
toen los van de opvatting thuis dat wij de Bijbel niet zelf
zouden hoeven interpreteren of daar een eigen beleving

bij zouden hoeven hebben. Voor mij is de Bijbel vanzelfsprekend Gods Woord en daar ben ik persoonlijk op aan
te spreken.
In de politiek zijn voor mij in de eerste plaats de levenswandel en woorden van Jezus Christus zelf een voorbeeld. Wat Hij gezegd en gedaan heeft bevat veel elementen waar wij in het CDA ook uitgangspunten aan
ontlenen. Het Evangelie is een inspiratiebron voor ons
en als je je wilt laten inspireren door de Bijbel moet je er
ook in lezen.
Rouvoet: De Bijbel is voor mij het belangrijkste boek, niet
omdat het een boek is of een oud boek is, maar omdat
het Gods Woord is. Het is niet alleen mijn bron van
inspiratie, maar ook mijn norm. Vervolgens moet ik nog
wel uitzoeken wat dat betekent voor de situaties waarin
ik geplaatst ben: mijn persoonlijk leven, huwelijk, gezin,
relaties, maar dus ook mijn politieke verantwoordelijkheden. De Bijbel is geen handboek met pasklare brokken
wijsheid of instructies.

Kamer kwam, werkte ze zeven jaar voor CDAer Arie Oostlander in het Europees Parlement.

André Rouvoet is Tweede-Kamerlid van de
ChristenUnie. Hij is o.a. woordvoerder Justitie
en voerde daarom onder meer het woord in
het euthanasie-debat. Onlangs verscheen
van zijn hand het boek ‘Politiek met een hart’
over politiek en moraal. Voordat hij in 1994
in de Tweede Kamer kwam, was hij directeur

De verschillen worden veel groter als we praten over het
toepassen van de Bijbel in het ‘politieke handwerk.’
Rouvoet: Voor het gebruik van de Bijbel in de politieke
praktijk kun je geen algemene richtlijn geven. Ik gebruik
bijbelteksten met mate, omdat zij voor iemand die daar
niet in gelooft geen argumentatieve kracht hebben. Ik
kijk soms voor een debat nog eens naar wat over het
bewuste onderwerp concreet in de Bijbel staat. Ik vraag
me dan wel af wat ik daar dan mee kan doen, want als
je zomaar bijbelteksten rücksichtslos citeert kun je de
Bijbel laten buikspreken.
In mijn visie op christelijke politiek vind ik bijbels argumenteren essentieel en dat is wat anders dan bijbelteksten als argumenten gebruiken. Bijbels argumenteren is
het aanhouden van bijbelse noties en die expliciet
maken. Een volksvertegenwoordiger heeft de roeping
om rekenschap af te leggen van wat hij eigenlijk vindt
en waarom hij dat vindt. Dat gebeurt veel te weinig.

van het wetenschappelijk studiecentrum van
de RPF.

Livestro: Het is evident dat de Bijbel in ChristenUnie en
CDA veel gemakkelijker toe te passen is, omdat dat
christelijke partijen zijn, waarbij de één in de uitwerking
iets explicieter is dan de ander. Bij de VVD heb ik wel wat
meer uitleggen. In de eerste plaats kan ik dan wijzen op
oude beginselprogramma’s (één van de partijen waar de
VVD als fusiepartij destijds uit voortgekomen is stelde
nog vrij expliciet christelijke noties centraal) en in de
tweede plaats op het feit dat tegenwoordig nog meer
dan 40% van onze leden aangeeft tot een van de christelijke bloedgroepen te behoren. Men vindt het wel een
beetje vreemd als iemand met bijbelse argumenten
komt. Dat was in het verleden geen probleem, maar in
de laatste 25 tot 30 jaar heeft een grote omslag in het
denken plaats gevonden, waarbij de Bijbel bijna tot een
verboden boek is verklaard. Daar maak ik me zorgen
over als christelijke VVD-er en dat is ook iets wat ik in
discussies aankaart.
Hier geldt misschien ook wel de wijsheid dat je geen
paarlen voor de zwijnen moet werpen, je moet in de discussies voorzichtig zijn, soms werkt het eerder contraproductief. Ik kan de bijbelse ideeën en wijsheden heel
goed gebruiken zonder de grondslag daarvan expliciet
aan te geven. In persoonlijke gesprekken kan ik vervolgens nog wel meer uitleggen.
Rouvoet: Als ik kijk naar de bijdrage van het CDA aan de
debatten over bijvoorbeeld het homohuwelijk dan is het
CDA heel impliciet christelijk. Ik vind daar niets over het
huwelijk als een instelling en geschenk van God. Dan
vraag ik me af: als het CDA zegt dat een voortdurende
toets aan de Heilige Schrift maatgevend is, waarom
merk ik dat dan nooit?

Joshua Livestro is persoonlijk medewerker
van Euro-commissaris Frits Bolkestein.
Hij is actief binnen de VVD en binnen
‘de conservatieven’.

Ross: Bij het homohuwelijk is het voor het CDA nu eenmaal niet zo expliciet dat het burgerlijk huwelijk een
instelling van God is. We hebben daar in de fractie uitvoerig over gesproken. Er leven heel verschillende opvattingen tussen rooms-katholieken en protestanten. Het is
voor ons soms heel moeilijk om te komen tot een eenduidige interpretatie van de Bijbel. Voor de ene groep is
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heel duidelijk het kerkelijk huwelijk het enige dat van
belang is. De andere groep ziet de overheid als dienares
van God en daarom het burgerlijk huwelijk als een
instelling waarin Gods hand duidelijk zichtbaar is.
Het is heel moeilijk om in een debat recht te doen aan al
die interpretaties die mensen vanuit oprechtheid aan de
Bijbel geven en waaraan ze vanuit hun kerkelijk leer ook
vaak zeer sterk hechten. Ik probeer dat zo goed mogelijk
te doen, maar ik kan me voorstellen dat anderen dat
graag wat duidelijker hadden gezien. De ChristenUnie
mag mij daar in het debat ook gerust op bevragen.
Rouvoet: Wij hebben ons als fractie de vraag gesteld of
het vanuit de optiek van christelijke politiek wel vruchtbaar was om de onderlinge meningsverschillen in de
plenaire vergaderzaal uit te gaan vechten of speel je
daar paars juist mee in de kaart. Wij hebben gezegd: het
front ligt ergens anders, namelijk tussen ons en paars.
Ross: Ik bedoel ook niet dat wij elkaar in de vergaderzaal
ter verantwoording moeten kunnen roepen. Je kunt toch
ook op een manier interrumperen die iets naar boven
haalt van wat er achter ligt zonder dat het een verwijtend karakter hoeft te hebben, zo van ‘u zegt wel dat u
een christelijke partij bent, maar waar merk ik dat dan
aan?’
Wij moeten inderdaad niet met elkaar in discussie gaan
op een manier die door anderen uitgelegd kan worden
als bakkeleien, dat willen we niet, maar misschien is er
toch een modus te vinden waarmee je het beste in
elkaar naar boven kan halen in de argumentatie.

‘Ik ga anders met de Bijbel om dan collega’s
in de fractie, variërend van meer
orthodoxe-protestanten aan de ene kant tot
niet-christenen aan de andere kant.’
C. Ross
Livestro: Ik merk hier toch ook weer iets van die grote
terughoudendheid die typisch Nederlands is om een helder standpunt in te nemen, om een uitspraak te durven
doen waar een ander het nadrukkelijk niet mee eens is.
In het Europees Parlement hebben mensen van de EVP of
andere christelijke fracties veel minder schaamte om de
Bijbel erbij te pakken. Zelf heb ik de ervaring in Engeland
gehad waar parlementariers rondliepen die dat geen
probleem vonden. We kunnen zeker ook kijken naar de
Verenigde Staten. Men is daar niet bang om dingen te
zeggen die misschien ongemakkelijk zijn. Ik vraag me af
waarom men in Nederland zo terughoudend is.

Rouvoet: Ik heb helemaal geen terughoudendheid om
expliciet te zijn, ook niet om politiek minder correcte uitspraken te doen. Dat doe ik voortdurend en dat krijg ik
om mijn oren ook, maar ik ben wel voorzichtig in het vrij
regelmatig citeren van bijbelteksten. Juist de verwijzing
naar de VS staaft mij in die voorzichtigheid. Ik zeg wel
wat ik vind en waarom ik het vind en dat ik dat uit de
Bijbel haal, maar juist in de VS worden zowel door
Republikeinen en Democraten de meest gruwelijke dingen gezegd en worden de meest afschuwelijke voorstellen afgedekt met een verwijzing naar de Schrift. Dat
maakt me juist zo voorzichtig, omdat je ook in eigen
kring merkt dat een verwijzing naar de Schrift niet voldoende is om een standpunt te verklaren. Ik denk dat het
bij ons wel minder open is dan bij jullie door de grondslagformulering en de verwijzing naar de belijdenisgeschriften die in ieder geval richtinggevend zijn voor de
interpretatie, maar daarmee zijn alle discussiepunten
nog niet opgehelderd. Wij hebben ook nog regelmatig
discussies en dan slaan wij elkaar ook niet met bijbelteksten om de oren, maar we zoeken met elkaar naar wat
hier van ons wordt gevraagd.
Hoeveel ruimte is er in het CDA bij interne discussies?
Ross: Het CDA uitgangspunt dat het Evangelie richtsnoer
is laat heel veel ruimte aan individuele leden. Onderling
zijn er grote verschillen als het gaat om de interpretatie
en inspiratie van de Schrift. Het zit zogezegd minder
strak in het vel dan bij ChristenUnie en SGP. In die zin
zijn wij een heel ander soort partij, meer een brede
volkspartij. Sommigen in de partij verwachten meer helderheid, terwijl anderen het juist fijn vinden dat we niet
zo ‘outspoken’ zijn. Als ik kijk naar de fractie-discussies
die wij hebben, vind ik het heel mooi dat het mogelijk is
om met mensen van heel divers christelijk pluimage
toch te proberen met elkaar christelijke politiek te bedrijven en recht te doen aan elkaar en de mensen die ons
gekozen hebben. Dat is lang niet altijd eenvoudig, dat
geef ik onmiddellijk toe.
Ik kan aan de CDA-achterban voor zover ik die ken niet
merken dat daar geen herkenning is in de standpunten
die ik heb uitgedragen. In dat opzicht heb ik niet het idee
dat wij tekort geschoten zijn. Ik kan me voorstellen dat
de ChristenUnie het er nog wel eens met ons over zou
willen hebben hoe wij nu bij onze standpunten komen dat is natuurlijk altijd mogelijk - maar op het spreekgestoelte moeten we een fractiestandpunt verwoorden.
We hebben naast verschillen ook geconstateerd dat de
Bijbel het gezamenlijk vertrekpunt is. In hoeverre kan er
gezamenlijk opgetrokken worden als christenen uit verschillende partijen, maar ook als christenen in zo’n platform als de conservatieven?

Livestro: Het antwoord op deze vraag hangt denk ik af
van het onderwerp. Het zou geen kwaad kunnen als
christen-politici in fundamentele debatten als euthanasie, abortus of de legalisering van prostitutie van tevoren
zouden nadenken over het betrekken van een gezamenlijk standpunt. Nu was de standaard truc in het debat
om de enkele christen-politicus te isoleren en te vragen
namens welke christenen hij of zij nu eigenlijk spreekt?
Dat is een flauwe debattruc, maar als je daar van tevoren niet gezamenlijk over nadenkt dan krijg je dat soort
problemen. Ik vraag me af of je als christenen in dit soort
fundamentele discussies - ook vanuit de notie van
christelijke broederschap - niet een verantwoordelijkheid
hebt om samen één lijn te trekken.
Rouvoet: Ik ben altijd voor het zoeken van bondgenoten,
want die heb je nodig als je iets wilt bereiken. We zijn
een land van minderheden. Alleen kom je er niet. Zelfs
de grootste fractie heeft nog niet een derde van het totale aantal zetels. Je moet dus actief op zoek naar bondgenoten en naar podia om met elkaar te verkennen wat je
gemeenschappelijk hebt.
Ik aarzel bij meer institutionele dwarsverbanden zoals
die ook wel bepleit zijn. Dan moet je echt genoeg ‘common ground’ hebben en dat is soms zeer beperkt. Het
betekent ook dat overeenstemming die er is op zich wel
heel nuttig en vruchtbaar kan zijn, maar vaak wel oppervlakkig is.
Wat die debattrucjes betreft, zit mij ook dwars dat men
de neiging heeft om mensen die wat explicieter zijn in
hun geloofsargumentatie te isoleren. Dan wordt gezegd
dat dat buiten de orde van het debat is, omdat we in dit
land wel een scheiding van kerk en staat hebben. Dat
vind ik een krankzinnig argument. D66 heeft dat nu een
paar keer gedaan. Alsof we ook hebben afgesproken dat
er een scheiding van geloof en politiek moet zijn! Dat
hebben we dus niet afgesproken en dat is ook niet een
beginsel van de rechtsstaat.

Hoe sta jij nu als christen en conservatief in de VVD?
Zeker op dit moment is er een stroming in de VVD die de
mijne niet is. Zo gaat dat nu eenmaal in de politiek, ook
in een politieke partij. Soms heeft de één het woord,
soms de ander. Het meer utilistische liberalisme dat nu
in de VVD main stream is vind ik een erg negatieve en
inhoudsloze levensopvatting. Jij moet mij niet schaden,
dan schaad ik jou niet. Je creëert zo alleen wel een coconnetje. Terwijl de boodschap van Jezus Christus nu juist is:
behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
Dat is een meer positieve en inclusieve boodschap versus
een meer negatieve, je van elkaar afsluitende boodschap.

‘Bij de VVD heb ik wel wat meer uit te leggen.
Men vindt het wel een beetje vreemd als
iemand met bijbelse argumenten komt.’
J. Livestro
Er is nog een ander bezwaar dat ik op het moment heb
met de VVD. Dat is de neutrale overheid. Het neutralisme
wordt wat te dogmatisch beleden. Dat wordt ook van
toepassing verklaard op onderwerpen waar ik dat persoonlijk niet verantwoord vind. Op onderdelen ben ik het
dus oneens met het gevoerde beleid, maar ik ben niet
geïnteresseerd in een fundamentele campagne tegen
mijn eigen partij. Ik zal binnen mijn partij wel blijven
aangeven waarom ik er als christen en conservatief
anders over denk.

Joshua Livestro zit ook bij de conservatieven. Zijn conservatieve politiek en christelijke politiek nu bondgenoten?
Livestro: Omdat ik zowel christen als conservatief ben
zou ik bijna moeten zeggen dat het een één-op-één-relatie is, maar het conservatisme is een breder platform
waar niet alleen christenen in zitten. Het conservatisme
is een vrij praktisch politiek uitgangspunt dat zoekt naar
projecten waar praktische samenwerking mogelijk is.
Daarbij is het uiteindelijk voor de uitkomst minder relevant of de één zegt ‘ik ben een principieel humanist’ en
de ander ‘de Bijbel is mijn grondslag’. Het gaat om concrete projecten waar de juiste uitkomsten bereikt kunnen worden.
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Gods soevereiniteit, ook op staatkundig terrein
De SGP en de Bijbel in de politiek
Door W. Kolijn, lid van landelijk hoofdbestuur van de SGP en lid van de provinciale staten van Zeeland voor de SGP

Neem en lees! Deze aanbeveling, bekend uit het leven van Augustinus, zou kunnen volstaan
als antwoord op de vraag welke rol de Bijbel speelt in de grondslag en in het beginsel van de
Staatkundig Gereformeerde Partij. Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 (daarmee is ze de
oudste van de politieke partijen in Nederland) is veel nagedacht, geschreven en gediscussieerd over de vraag wat het staatkundig-gereformeerd beginsel inhoudt.
In 1918 bestonden er meerdere politieke partijen die zich
op de Bijbel baseerden. Dat desondanks de SGP werd
opgericht werd veroorzaakt door een principieel verschil
van inzicht in de reikwijdte van het overheidsgezag. Het
ging toen (en nu!) om de vraag welk gezag de Bijbel
heeft ten aanzien van de overheidstaak en waar de
grenzen liggen van de overheidsbevoegdheid1. Hoe krijgt
dat gestalte in de grondslag en in de beginselen van de
SGP2 en (nog belangrijker) wat zegt de Bijbel hierover?

De Bijbel in grondslag en beginsel
De SGP stelt zich ‘op de grondslag van Gods Woord’ (de
Bijbel) en onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk ‘de
drie Formulieren van Enigheid’ (Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) en de Vijf
artikelen tegen de Remonstranten). De conclusie die
daaruit getrokken wordt is dat de Bijbel een absoluut
gezag heeft ‘over alle terreinen des levens en derhalve
mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven’3. Verder kenmerkt SGP zich als een
interkerkelijke protestants-christelijke partij. Ook uit het
Beginselprogram, de vertaalslag naar de praktijk,

spreekt het ideële streven ‘naar een regering van ons
volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift
geopenbaarde ordening Gods’ ... ‘en staat mitsdien voor
de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de
Nederlandse geloofsbelijdenis’4 (hierna genoemd: Art.36
NGB). Dat artikel geeft de overheid een tweevoudige
opdracht. De eerste is dat de overheid zich moet keren
tegen anti-christelijke machten; de tweede is gericht op
de voortgang van het evangelie en de bevordering van
het Rijk van Christus. Daarmee sluit de SGP naadloos
aan bij de calvinistische staatsopvatting, waarin aan
overheden een taak wordt toegekend ten aanzien van
kerk en godsdienst5. Geen kerk die wereldlijke macht
mag uitoefenen en anderzijds een christelijke overheid
die de kerk niet mag regeren, ‘maar dat kerk en staat
beide hun eigen verantwoordelijkheid en werkterrein
hebben, onderscheiden van elkaar, maar toch gericht op
één doel’6: de eer van God en het heil van onze naaste.
En daarom zijn alle 10 geboden normerend voor overheid en burgers. Anders gezegd: theocratische politiek is
het streven naar een bestel waarin de overheid zich
onderwerpt aan de Bijbel7. Dat is het ideaal wat de SGP
voor ogen staat; binnen de democratische context, want,
‘de kwaal van deze tijd is niet de democratie, maar de
verloochening van de waarheid’8.

Een bestreden visie
In onze dagen, waarin scheiding van kerk en staat een
onfeilbaar dogma is en waar, volstrekt ten onrechte, vervolgens door velen de conclusie uit getrokken wordt dat
daarom ook godsdienst en politiek weinig, of niets, met
elkaar van doen (mogen) hebben, is dit een bestreden
standpunt. Binnen het kader van dit artikel kan ik nauwelijks ingaan op de diverse argumenten die ingebracht
worden tegen de taak die Art. 36 NGB (en de SGP) aan
overheden toekent. De neo-calvinistische stroming verwijt de SGP dat zij de Bijbel in dit opzicht niet goed
verstaat. Nog zeer recent wees dr. K. Veling ons, in een
vriendelijk interview, op ‘de gegevens van de Schrift en
de gelijkenis van het onkruid en de tarwe’9. Kennelijk
wordt er weinig naar elkaar geluisterd, want reeds
dr. Abraham Kuyper beriep zich daarop om zich te recht-

vaardigen voor zijn afwijken van ‘Calvijn en al zijn epigonen’10. Hierover is binnen de SGP al heel veel nagedacht
en wij weten dat zowel de Geneefse libertijnen, als de
wederdopers deze tekst ook gebruikten om de gereformeerde staatsleer af te wijzen11. Calvijn is hierover duidelijk. Dit slaat op de kerk, niet op de wereld en ook niet
op de overheidstaak, zo schrijft hij12. In dat spoor ziet
SGP een bijbelse taak voor overheden liggen volgens Art.
36 NGB.13

Gewetensvrijheid
De vraag is opgeworpen of de opvatting van de SGP de
vrijheid van geweten niet aantast. Artikel 6 van ons
beginselenprogram ontkent dit stellig. Wie die korte uitleg onvoldoende vindt wil ik verwijzen naar de brochure
‘Gewetensvrijheid’14. Dat neemt niet weg dat er in de
praktijk een immens spanningsveld bestaat15 - 16. Binnen
de SGP is omtrent deze problematiek al eerder, binnen
de grenzen van Art.36 NGB, bezinning bepleit, indien
mogelijk samen met de ChristenUnie17 - 18, want bij deze
bezinning behoort o.i. ook het nadenken over grenzen
waarbinnen het begrip ‘geestelijke vrijheid’ opgevat
moet worden. Er liggen hier inderdaad voetangels en
klemmen, maar wij durven een overheid, wegens praktische moeilijkheden die b.v. de zondige verdeeldheid van
de kerken en onze pluriforme multireligieuze samenleving met zich meebrengt, niet te ontslaan van een
opdracht die de Opdrachtgever Zijn dienares (Romeinen
13:4) op de schouders heeft gelegd.

De Bijbel in het debat
De beslissende plaats die de SGP de Bijbel toekent in de
politiek betekent niet dat onze betogen met bijbelteksten doorspekt moeten zijn. Persoonlijk ben ik daar zeer
terughoudend in, temeer omdat (helaas) een toenemend aantal collegae niet begrijpt wat er bedoeld wordt
(voor profaan misbruik geldt die onkunde kennelijk
minder20). Ook de acceptatie neemt af. Recent waren er
in één vergadering in de Staten van Zeeland drie botsingen (emancipatie, kunst en cultuur, regionale omroep)
waarbij ons het recht ontzegd werd om zelfs maar de
mening te uiten dat de voorstellen op onderdelen de
toets aan bijbelse normen en waarden niet konden
doorstaan21. Niet alleen ons spreken, maar ook ons handelen moet in overstemming zijn met de Bijbel. Wat
nooit mag ontbreken is de oproep om Gods soevereiniteit ook op staatkundig terrein te erkennen en de
Bijbel als norm te hanteren voor politiek en beleid.
Bijbelgetrouwe politici moeten hun werk doen in het
besef dat het een eer is om in het openbare leven voor
Gods zaak te mogen staan en daarvan getuigenis te
geven. Niet omdat wij het zo goed weten, want, zo zegt
de Bijbel: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door
Mijn Geest zal het geschieden’22.

1

Van Goedertierenheid en Trouw, 75 jaar SGP, 1999, p.86 e.v.

2

Statuten en Beginselprogram zijn ook te raadplegen op www.sgp.nl

3

Statuten van de SGP; 1997, p.1, artikel 2

4

Program van Beginselen van de SGP; 2000, p.3, artikel 1

5

De rol van de Bijbel bij onze
standpuntbepaling
Hoe prominent de plaats van de Bijbel in onze grondslag, beginselprogram en verkiezingsprogramma’s ook
is, niet voor elke actuele vraag valt meteen een eenduidig antwoord te lezen. Elke SGP-er moet naar eigen
geweten voorstellen toetsen aan de Bijbel en bepalen
wat een verantwoord compromis is zonder zich te compromitteren. Als het goed is kan hij dat niet zonder die
lamp voor zijn voet en dat licht op zijn pad19. Daarom
konden wij niet instemmen met de Tour de France door
Zeeland. Niet alleen vanwege overlast, maar strijdt dit
soort sporten niet met het eerste gebod ‘Gij zult geen
andere goden...’? Daarom benadrukten wij bij een discussie over de jeugdproblematiek oorzaken zoals het
ontkennen van de waarde van bijbelse verbanden als
huwelijk en gezin (met als gevolg dat er een ‘cultuurdebat’ gehouden is).

J. Calvijn, Institutie IV.20.9

6

Toelichting op het Program van beginselen, 1997, p.17

7

Drs. H.F. Massink e.a., Theocratische politiek, principes en praktijk,
1994, p.21

8
9

Drs. J. Mulder en L.M.P. Scholten, 37 artikelen, … min één? p.21
Zicht, Uitgave Studiecentrum SGP, jaargang 27 nr.1, p. 4 e.v.

10

Dr. A.Kuyper, Stone-lezingen, hfdst. Religie en politiek

11

Ds. P. Zandt en Ir. C.N. van Dis, Uiteenzetting van de artikelen van het
beginselprogram der SGP, deel II, 1967, p. 101 e.v.

12

J. Calvijn, Verklaring van de Bijbel, de Evangeliën, Elfde afdeling

13

Zie o.a. Spreuken 8:15 en 16, Romeinen 13:1, 1Timotheüs 2:2, Psalm
33:8, Psalm 82. Zie met name de Kanttekeningen bij de Statenvertaling van deze teksten

14

Mr. G. Holdijk e.a., Gewetensvrijheid, Bijbels en staatkundig-gereformeerd aspect van een grondrecht, 1994, p.57 e.v.

15

Dr. K. v.d. Zwaag, Onverkort of gekortwiekt, 1999, p. 532

16

Drs. H.F. Massink e.a., Theocratische politiek, principe en praktijk,
1994, p.94 en 95

17

Drs. J.Mulder en L.M.P. Scholten, 37 artikelen, … min 1?, p.24

18

Drs. H.F. Massink e.a., Dienstbaar tot gerechtigheid, 1993 p. 88 e.v.

19

Psalm 119:5

20 Zie uitspraken Minister Borst volgens NRC 14-02-2001 en RD 17-022001
21

Provinciale Zeeuwse Courant 16 en 23-12-2000

22

Zacharia 4:6
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Loonstra over
ethiek en politiek
Door A.L.Th. de Bruijne, universitair docent ethiek en encyclopedie aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg)

Enige tijd geleden verraste de christelijke gereformeerde predikant dr. B. Loonstra ons met een nieuwe christelijke ethiek, getiteld Zo goed en zo kwaad. In een recensie in het Nederlands Dagblad heb ik mij uitgelaten over
de hoofdlijn van dat boek. Nu concentreer ik mij op Loonstra’s opmerkingen over christelijke politiek.

Gemeente-ethiek
Loonstra pleit met meerderen vandaag voor een gemeente-ethiek.
Daarmee wijst hij de moderne ethiek
af die goed en kwaad wil vaststellen
op basis van het menselijk verstand.
Tegelijk neemt hij afstand van de
gebruikelijke gereformeerde ethiek,
die hij typeert als een ethiek van de
Bijbel.
In een ‘ethiek van de gemeente’
wordt uitgegaan van de christelijke
identiteit: kindschap, vreemdelingschap, priesterschap, rentmeesterschap en discipelschap. Wat bij dat
profiel past, is goed. Deze christelijke
identiteit bestaat niet individueel,
maar wordt gevormd in de bedding
van de gemeente. Wel blijft de Bijbel
daarbij de belangrijkste factor.
Loonstra spreekt daarom van een bijbelsgenormeerde gemeente-ethiek.
Anders dan gebruikelijk binnen de
gereformeerde traditie zet hij daarbij
niet de geboden centraal. Geboden
volgen altijd op het evangelie. Wat
goed of verkeerd is, moet opgemaakt
worden uit het hart van de bijbelse
boodschap. Als toepassing van geboden daarmee strijdt, gaat dat hart
van de bijbelse boodschap voor.

Meer dan de geboden
Ik ben het op hoofdlijnen eens met
Loonstra’s denkrichting. Bij veel ethische vragen is het niet mogelijk om
te beginnen bij de geboden uit de
Bijbel en daaruit al denkend antwoorden af te leiden. Op meer
manieren dan alleen via de geboden

spreekt de Bijbel richtinggevend in
op ons leven. Bovendien ontstaan
ethische keuzen langs meer routes
dan die van de Bijbel. Het is juist de
gemeenschap van de kerk die het
kader biedt om dit samenstel van factoren in een gezond evenwicht te
houden. Wel zou ik zowel de christelijke identiteit als het hart van de bijbelse boodschap anders invullen dan
Loonstra doet. Ik bepleit een sterkere
concentratie op Christus en zie heel
Gods werk van schepping tot herschepping als kader van de ethische
bezinning. Bij Loonstra dreigt een
versmalling tot het criterium van de
liefde. In deze recensie ga ik daar echter even aan voorbij.

Christelijke politiek
Loonstra’s visie op politiek is interessant. Zo meent hij dat een christelijke
politieke partij wel op de grondslag
van een belijdenis moet staan, maar
niet persé op die van de bestaande
kerkelijke belijdenis. Hij bepleit een
speciale op de politiek toegespitste
confessie, waaraan de kerken hun
‘zegen’ geven. Prikkelend is verder
zijn kritiek op het gebruik van de
term ‘publieke moraal’ door de kleine
christelijke partijen. Volgens hem
dreigt daarbij een ‘dubbele’ moraal.
Ik vind ook dat in de huidige plurale
samenleving de resultante van het
morele marktmechanisme vaak te
bleek is om nog ‘moraal’ te kunnen
heten. Toch heeft het spreken over
een ‘publiek’ domein oudere wortels,
waaronder de reformatorische erken-

ning van een ‘burgerlijke’ sfeer.
Daarbinnen past, zegt Calvijn, een
‘openbare gedaante van religie’ (en
dus ook van moraal). Die visie betekende geen dubbele moraal.
Te denken geeft ook Loonstra’s kritiek op de manier waarop in de traditie van Kuyper (ook van de
ChristenUnie) de democratie is aanvaard. Met een beroep op de geschiedenis probeerde men de democratie
op een calvinistische stam te enten.
In plaats van de volkssoevereiniteit
komt Gods soevereiniteit. Dat geeft
een soort theocratische basis voor
democratie. Inhoudelijk vertaalt zich
dat in de eis dat de overheid God
publiek eert en dat de grondwet verwijst naar Gods soevereiniteit.
Ik denk dat wij Loonstra moeten
nageven dat in onze traditie het
vraagstuk van de democratie nooit
bevredigend is opgelost. Hij gaat
alleen wel te kort door de bocht. In
ieder geval moeten we het onderscheid tussen formele en materiële
democratie verwerken. Bij een materieel concept van democratie passen
wel inhoudelijke idealen, zoals het
noemen van Gods eer en soevereiniteit. Het is alleen de vraag of de
verschillende stromingen in
Nederland momenteel wel zo’n
materieel concept van democratie
hanteren. Zo niet, dan lijkt als gevolg
daarvan christelijke politiek in
democratische zin soms buiten de
orde.
Te snel beweert Loonstra dat de theocratische fundering van democratie

onmogelijk is. Al sinds de 19e eeuw
wijzen juist moderne theologen op
de verbinding tussen de vroegere
reformatorische traditie en de latere
democratie. Ook het pleidooi om in
de grondwet te verwijzen naar Gods
soevereiniteit is minder vreemd dan
het lijkt: in Duitsland gebeurde dat
nog na de Tweede wereldoorlog.
Bovendien brengt de huidige onvrede met het dominerende liberalisme
steeds meer materiaal op tafel uit de
‘vroege’ Verlichting. Dat suggereert
dat de oorspronkelijke liberale en
democratische visie op de samenleving juist bestond bij de gratie van
het gedeelde geloof in God. De atheïstische of agnostische vervreemding
van die oorsprong is de oorzaak van
de ontaarding van liberalisme en
democratie, waarmee wij vandaag te
maken hebben. Als dat zo is, zou de
christelijke politiek juist binnen het
democratische spel een waardevolle
bijdrage kunnen bieden met haar
politieke aandacht voor God.
Wel blijft het de vraag of deze op de
wijze van een claim, als een gebod,
moet worden gecommuniceerd in
het politieke debat. Daarmee ben ik
bij een volgend punt.

Werken met Gods geboden?
Het opvallendste punt bij Loonstra is
de stelling dat christelijke politiek
niet moet eisen dat Gods geboden in
de samenleving worden doorgevoerd. Gods geboden zijn immers
gebonden aan het evangelie, en om
ze in praktijk te brengen is geloof
nodig. Gods geboden horen thuis
Gods gemeente. In de samenleving
zouden ze los raken van het kader
dat ze juist nodig hebben om betekenisvol te zijn. Alleen door het evangelie kunnen mensen overtuigd worden en ook de zin van de geboden
inzien. Evangeliseren is echter niet de
taak van de politicus, maar van de
kerk. Wel kan God niet-christenen in
hun geweten overtuigen van de
inhoud van bepaalde geboden. Als
christenpolitici het goede van de

geboden ‘vertalen’ in de publieke
context, en aan dat goede appelleren,
kunnen zij daarom soms morele
intuïties bij anderen wakker roepen.
Zo komt het tot compromissen waarin zoveel mogelijk van dat goede is
uitgedrukt. Loonstra’s standpunt zou
ook zo geformuleerd kunnen worden: wij moeten geen burgerlijk
gebruik van de wet maken, maar God
kan dat soms wel doen. Daarom
moeten wij in de politiek niet argumenteren met Gods geboden, maar
zullen we soms wel merken dat
anderen als goed herkennen wat wij
(zelf geleerd door Gods geboden)
goed noemen.

Claimen en overtuigen
Wat Loonstra hier schrijft, roept
meermalen mijn instemming op.
Toch kunnen wij mijns inziens niet
op zo’n massieve manier afscheid
nemen van het politieke gebruik van
Gods wet als hij hier lijkt te doen. Om
dat duidelijk te maken, wijs ik erop
dat aan het opereren met Gods wet
in de politiek meerdere kanten zitten.
Geboden leggen de ander met gezag
onder een claim. Met een beroep op
de geboden zenden christenpolitici
vaak zo’n claim uit. Met Loonstra heb
ik daarbij reserves. De claim van de
wet klinkt pas goed in de bedding
van de vrijheid die het evangelie
brengt en werkt zonder die bedding
averechts. Ik besef dat juist deze
claim typerend is voor de reformatorische politiek in Nederland. Zowel
van Calvijn, als van Kuyper,
Dooyeweerd en Schilder kan worden
aangewezen hoe bepalend de combinatie van Gods soevereiniteit en een
‘wetsidee’ is geweest. Hun theologische opvattingen liggen ten grondslag aan de antirevolutionaire en
reformatorische politiek in
Nederland. In de 20e eeuw werd echter onder invloed van Karl Barth
benadrukt dat Gods wet geheel thuis
hoort in een evangelische context.
Ook gereformeerden (zoals J. Douma)
gingen dat accent zetten. Het is niet

B. Loonstra, Zo goed en zo kwaad.
Naar een ethiek van de christelijke
gemeente.
Uitgeverij Boekencentrum,
Zoetermeer, 2000, prijs: f. 37,50.
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binnen Gods Woordopenbaring moeten we ons daarbij niet allereerst
richten op de geboden. Als we echter
deze breedte verrekenen, is er vervolgens niets tegen om in de politiek
ook de geboden in beeld te brengen:
als een van de vele factoren. Loonstra
anonimiseert deze kenbron. Dat lijkt
me een overreactie op de claimende
manier waarop met de wet gewerkt
is. Die overreactie verstopt voor onze
niet-christelijke gesprekspartners
een van de mogelijke kenbronnen
om goed en kwaad te ontdekken.
Geboden willen een argument zijn
om te overtuigen. Als de geboden
een van de kenbronnen voor goed en
kwaad zijn, willen ze dus werken als
argument in een debat.

te vermijden dat daardoor kritische
vragen ontstaan richting christelijke
politiek. Zoals deze eens met eerdere
theologische inzichten verder werkte,
zo ontkomt ze er nu niet aan dit ook
te doen met recentere.
Is het wel goed als christelijke politiek Nederland legt onder de claim
van Gods wet? Is de calvinistische
benadering van de wereld vanuit
Gods soevereiniteit wel de meest
geschikte? Zonder evangelische bedding wordt die claim een intimiderend schampschot dat de ander eerder verder van Gods bedoelingen vervreemdt dan hem of haar overtuigt.
Geboden kunnen helpen om te ontdekken wat goed is. Dat geboden
mensen onder Gods claim brengen, is
niet hun enige werkzaamheid. De
geboden vormen op zichzelf genomen een onderdeel van Gods openbaring. Zo beschouwd helpen ze mee
om te ontdekken wat goed en kwaad
is. Als kenbron voor goed en kwaad
zijn Gods geboden ook voor de politiek blijvend belangrijk. Anders dan
vaak gebruikelijk moeten we hierbij
wel beseffen dat de geboden niet de
enige kenbron vormen. Wat goed is,
ontdekken we langs veel wegen. Ook

Christenpolitici gaan er vaak van uit
dat de ander het ‘goede’ van Gods
wet moet inzien als hij eerlijk is.
Want de wet past toch bij de schepping. Ook Loonstra blijft dichtbij deze
mening. Weliswaar vindt hij dat
christenpolitici dit ‘goede’ eerst moeten vertalen en dus niet direct met
de wet moeten aankomen, maar vervolgens acht hij toch herkenning
mogelijk.
Hier heb ik vragen, zowel aan de
christelijke politiek als aan Loonstra.
De politiek-ethische discussies van de
laatste jaren maken duidelijk dat
veel mensen in alle oprechtheid helemaal niet inzien dat Gods geboden
goed zijn. De herkenning die er vaak
was, heeft misschien wel meer te
maken met de traditie dan met de
scheppingsstructuur waar de ander
niet omheen kan. Wie de geboden
zonder meer gebruikt om te argumenteren, verrekent onvoldoende
dat wij in een niet-meer-christelijke
samenleving verkeren. De richting
die Loonstra wijst, lost dit probleem
niet op. Hij trekt zich terug op een
indirecte manier van overtuigen,
waarbij vertrouwd wordt op het veld
van gedeelde ‘morele intuïties’ en
daarvan moesten wij nu juist vaststellen dat het vandaag steeds kleiner wordt! Om te overtuigen moet
het mijns inziens niet implicieter

maar explicieter. Niet de geboden
sec, maar de geboden mèt alle andere factoren die tot morele kennis voeren, en dan in de context van een
betekenisgevend christelijk kader.

Belichamen
Die benadering sluit aan bij hedendaags inzicht in de werking van
rationaliteit, en dus ook van redeneren en debatteren. De klassieke werkwijze (op dit punt ook bij Loonstra)
suggereert dat wij elkaar in onze
argumenten kunnen ontmoeten op
basis van een soort gedeelde algemeenheid. Tegenwoordig geldt zulke
algemene rationaliteit als betrekkelijk. Argumenten spreken niet los van
een geleefde context. Ze moeten belichaamd worden in een levensvorm:
een samenhangend netwerk van
overtuigingen, en van praktijken
waarin woorden vlees en bloed worden. Christenpolitici moeten zeker
blijven argumenteren, maar tegelijk
veel aandacht besteden aan de eigen
‘context’ waarin hun argumentaties
thuis horen. De ander heeft juist ook
die context nodig om te kunnen
plaatsen wat er wordt beweerd. Dat
die context verschilt van die van de
ander, is binnen een plurale samenleving niet erg. Anders dan vaak
gedacht wordt, is het niet effectief
om die verschillende contexten
zoveel mogelijk achter te houden of
te vertalen in een steeds smallere
algemeenheid die nog wel gedeeld
wordt. Zo is ook de gedachte dat de
ander het goede van de geboden op
basis van de gedeelde scheppingsstructuur als vanzelf wel kan inzien,
naïef. De uitwisseling van argumenten is effectiever als deze ook voluit
een uitwisseling van contexten is.
Daarom zijn ook de persoon en de
stijl van leven en optreden van de
christenpoliticus zelf van belang voor
de overtuigende kracht van zijn
argumenten. Hetzelfde geldt voor die
van een groep christenpolitici in een
vertegenwoordigend orgaan of van
een christelijke politieke partij. De
aard van zulke ‘gemeenschappen van
christenen’ in een niet-christelijke

omgeving heeft alles te maken met
hun verstaanbaarheid en overtuigingskracht in het politieke debat.
Nog breder gezien moet dit inzicht
ook leiden tot een versteviging van
de band tussen kerk (kerken) en politiek. Alleen waar de bredere christelijke gemeenschap het leven belichaamt, waarin de argumenten van
de christenpoliticus hun natuurlijke
‘thuis’ vinden, kan van deze argumenten wervende kracht uitgaan.
‘Kuria’ levert meer overtuigingskracht in een politiek-ethisch debat
over euthanasie dan alleen maar een
beroep op het gebod dat wij door
God geschapen mensen niet mogen
doden en de verwachting dat de
morele intuïties van de ander daarmee wel zullen instemmen. Echter,
omdat ‘Kuria’ iets van de christelijke
overtuiging belichaamt, heeft het
vervolgens wel zin om in het politiekethische debat de christelijke visie op
leven, lijden en dood te verwoorden
en in het licht daarvan duidelijk te
maken waarom we zorg hier ‘goed’
noemen en euthanasie ‘kwaad’.

Loyale spelbrekers
Van de door Kuyper én door Barth
geïnspireerde engelse ethicus Oliver
O’Donovan verwacht ik bij deze
benadering vruchtbare impulsen. In
zijn Desire of the nations uit 1996
ontwikkelt hij een gereformeerde
politieke theologie. Hij stoelt zijn
visie niet op geboden of op enkele
normatieve sleutelteksten, zoals
Rom. 13. Evenmin komt hij met speculaties over de structuren van de
schepping of slechts enkele kernthema’s.
Vanuit het geheel van de Schrift ontwikkelt O’Donovan een concept van
‘politieke autoriteit’. Met dat door
Gods openbaring gestimuleerde concept kijkt hij vervolgens naar de
geschiedenis van de politiek in de
westerse wereld en naar de huidige
politieke werkelijkheid. Zo zoekt hij
expliciete ‘christelijke kennis’ van een
aspect van de werkelijkheid om in
het licht daarvan concrete vragen
over goed en kwaad zo goed mogelijk

te beantwoorden. Die werkelijkheidsanalyse vanuit een eigen perspectief
geeft een aanknopingspunt voor het
debat met anderen. Enerzijds erkennen wij dat zij niet in het licht van
Christus’ werk waarnemen en dus
niet zomaar hetzelfde goed en kwaad
zullen noemen als wij. Anderzijds
geven zij vanuit hun perspectief wel
antwoord op dezelfde werkelijkheid.
Het is de uitdaging om in het debat
te laten uitkomen dat de ‘christelijke’
kijk op die werkelijkheid – ingebed in
de levenspraktijk van de gemeente –
overtuigender is dan andere perspectieven.
Dit vraagt inventiviteit van christenpolitici. Zij moeten het aandurven de
ongeschreven regels van het liberale
politieke spel te breken en vanuit
hun eigen particuliere insteek bij het
evangelie het beeld van de werkelijkheid te herschrijven. Dat is iets
anders dan ‘getuigen’: het is politiek
argumenteren in de bedding van de
eigen expliciete identiteit, over realiteiten waarover ook de anderen het
hebben. Het is de voortdurende uitdaging uitzenden dat wij met onze
invalshoek, waarin we de politieke
werkelijkheid bekijken in het licht
van Gods werken van schepping en
herschepping, die werkelijkheid beter
in beeld kunnen brengen en recht
kunnen doen dan de ander. Nu eist
het liberale politieke spel dat
momenteel domineert, dat deze
levensbeschouwelijke bedding als
privé-overtuiging buiten de discussie
blijft of vertaald wordt in algemene
argumenten. Het is funest als
christenpolitici zich in die spelregels
voegen. Zij moeten juist voortdurend
blootleggen hoe ook zogenaamd
‘algemene argumenten’ van anderen
in het kader van een eigen ‘verhaal’
functioneren. Hoe dienstbaar en loyaal zij ook moeten zijn naar de
samenleving, en hoezeer wars van
gemoraliseer vanuit de geboden
tegenover mensen die God niet kennen, juist in dit opzicht moeten
christenen spelbrekers durven zijn.

Hart en handen
In deze DenkWijzer kunt u bijdragen
lezen van drie van de 26 auteurs van
het bijbelstudieboek Hart en handen:
drs. A.L.Th. de Bruijne, G.C den Hertog
en C.C. Stavleu.
Hart en handen. Bijbelstudies rond
politiek en samenleving is bij uitstek
geschikt om nog eens verder te
studeren op het thema van deze
DenkWijzer: de Bijbel in de politiek.
Hart en handen is voor f 24,50 te
bestellen via het partijbureau van
de ChristenUnie: 033-4613546
(vanaf 1 juli: 033-4226969) of
bureau@christenunie.nl.
Als u twee nieuwe leden werft en aan
het partijbureau doorgeeft, krijgt u
het boek gratis!
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InterActief

InterActief is een rubriek waarin personen

Deze keer in InterActief: een christelijke visie op politiek en samenleving.

binnen en buiten de ChristenUnie,

Het Wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie is op dit moment bezig

gevraagd en ongevraagd, op persoonlijke

hierover een publicatie te schrijven. Prof.dr. Roel Kuiper, directeur van het WI schreef

titel of namens hun organisatie hun

hiervoor rond de jaarwisseling een verkennend essay (De dienst van de

mening geven over allerlei onderwerpen.

samenleving), dat nog steeds te downloaden is van www.christenunie.nl.

Erkenning van de Schepper

In het vorige nummer van DenkWijzer stonden een samenvatting en enkele
prikkelende stellingen. Hier enkele reacties.

Liberalen en socialisten als bondgenoten
De wankele positie van sociale instituties als gezin, kerk en
staat is een belangrijk maatschappelijk probleem. Dit is echter
niet alleen veroorzaakt door het ‘rechtse’ marktdenken, maar
ook door het ‘linkse’ geloof in de staat.
In Kuipers analyse van de hedendaagse maatschappij staat centraal het thema van de individualisering, differentiëring, atomisering, pluralisering of hoe hij het ook allemaal noemt. Dit
wordt beoordeeld als een groot maatschappelijk probleem, of
liever gezegd, als een ontwikkeling die grote maatschappelijke
problemen veroorzaakt.
Deze ontwikkeling ondermijnt namelijk de samenhang in de
maatschappij. Er is hoe langer hoe minder sprake van een
samen-leving, in de letterlijke zin van het woord, van een
gemeenschap, een bezield verband, van eensgezindheid, saamhorigheid en solidariteit.
Dit is een klassieke sociologische topos, waaraan vooral - door
Kuiper genoemd - de naam van F. Tönnies is verbonden. Deze
sprak vrij pessimistisch over een overgang van Gemeinschaft
naar Gesellschaft. Tegenover deze visie staat echter die van
Emile Durkheim, die in ‘De la Division du Travail Social’ juist
tamelijk optimistisch is over de individualisering en meent dat
deze zal leiden tot een nieuwe vorm van solidariteit, door hem
‘organisch’ genoemd, i.t.t. de oudere die hij ‘mechanisch’ noemt.
Kuiper lijkt het liberale marktfetisjisme als voornaamste verantwoordelijke voor de ontwikkeling van Gemeinschaft naar
Gesellschaft te beschouwen. Dat is juist, maar het is niet de hele
waarheid. Want de Gemeinschaft is van twee kanten aangevallen en ernstig verwond: niet alleen door het liberale marktdenken, maar ook door het socialistische étatisme. Dit heeft er toe
geleid dat de staat in de achter ons liggende eeuw steeds meer
taken en verantwoordelijkheden van de mens heeft overgenomen, óók verantwoordelijkheden die mensen jegens elkaar hadden, vooral ook jegens de zwakkeren: vrouwen, kinderen, armen.
Zonneklaar blijkt hieruit dat individualisme en étatisme, anders
dan men op het eerste gezicht zou vermoeden, niet tegenovergestelden zijn, zoals ook Kuiper suggereert, wanneer hij de staat
simpelweg rekent tot de instituties de solidariteit en verantwoordelijkheid waarborgen, maar heimelijke bondgenoten.
Individualisme schept étatisme en andersom.
Dr. A.A.M. Kinneging, docent rechtsfilosofie aan de
Rijksuniversiteit Leiden (RUL)

Kerk, staat en gezin
Een rode draad door de geschiedenis
is de machtsverhouding tussen kerk
en staat. Op dit moment is de balans
doorgeslagen naar een sterk geseculariseerde individualistische maatschappij waarin de normen en
waarden, waar de kerk voor zou moeten staan sterk vervagen. Wanneer de
structuren door verschillende redenen veranderen, moet de kerk zich
bezinnen hoe de Goddelijke boodschap geïmplementeerd kan worden
zonder dat de duidelijkheid van deze
boodschap en de geloofwaardigheid
van de brenger in het geding komt.
De christelijke politiek kan deze taak
op een goede manier opnemen wanneer deze in een daadwerkelijke relatie staat met de diverse christelijke
gemeenschappen. De kerk als christelijke gemeenschap kan en moet zich
meer richten op de praktisch pastorale taken rondom het individu en het
gezin. Alleen wanneer de kerk laat
zien dat de boodschap geloofwaardig
en werkbaar is, heeft christelijke politiek recht van spreken.
Rob Baardse, coördinator PR en
Jongerenwerk bij Stichting Chris voor
landelijke christelijke kinder- en
jeugdhulp

Europa als oorzaak van veel problemen
Wat kan men op Europees niveau
met de vragen, die Roel Kuiper in zijn
essay ‘de dienstbare samenleving’
opwerpt? Gedeeltelijk zijn de ontwikkelingen, die Kuiper schetst, Europaof zelfs wereldbreed. Internet is per
definitie internationaal.
Technisering, globalisering, individualisering, economisering doen zich
ook elders voor. Herkenning dus,
maar ook verschil, of beter gezegd:
vragen. Ter bestrijding van de uitwassen van deze ontwikkelingen zet
Kuiper in op het nemen van verantwoordelijkheid, behoud van sociale
samenhang, en waar mogelijk, kleinschaligheid.
Zo bezien is ‘Europa’ mede de oorzaak van veel problemen. Want als
iets onduidelijk maakt waar welke
verantwoordelijkheid ligt, is het
Europese samenwerking. Indien
ergens sociale samenhang ontbreekt,
is het tussen de volkeren van Europa.
En als ergens grootschaligheid in de
hand gewerkt wordt, is het in de
Europese Unie.
Daarbij komt dat ontwikkelingen als
economisering, individualisering,
ontstatelijking niet de Europese Unie
overkomen, maar dat zij één van de

motoren erachter is. Als voorbeeld
het economisme: het geloof in de
markt is krachtig gestimuleerd door
de economische integratie. De privatiseringsgolf in Nederland is niet te
begrijpen zonder te letten op de stimulans uit ‘Brussel’.
Hoe te staan in de Europese Unie, in
het Europees Parlement zonder in
negativisme te vervallen?
Als we Europa (mede) zien als motor
achter diverse ontwikkelingen, is het
juist daar de plaats om het debat
aan te gaan. De vragen naar verantwoordelijkheid en verantwoording,
naar wat mensen (niet) samenbindt
en naar de gewenste schaal van
overheidsoptreden moeten ook op
Europees niveau aan de orde komen.
Daar hebben we ons in het verleden
voor ingezet en dat zullen we ook in
de toekomst moeten blijven doen.
Niet alleen ‘economie’, maar ook
duurzaamheid. Niet alleen ‘gelijkheid’, maar ook differentiatie. Niet
alleen ‘vooruitgang’, maar ook bezinning.
Er ligt een grote taak voor de christelijke politiek in Europa!
Eurofractie ChristenUnie-SGP

Het is zeer te waarderen, dat het essay
voor de eigen politieke visie het vertrekpunt neemt bij die denkers uit de
beweging van de Reformatie, die de
vraag onder ogen hebben gezien naar
de ordening van de samenleving, en
dan met name naar de doorwerking
van Gods recht en gerechtigheid daarin. Ik kan me er ook geheel in vinden,
dat in dat kader de vraag van de overheid aan de orde komt. Niettemin
meen ik, dat er juist op dit punt in het
essay nog het e.e.a. wringt. Er is enige
positieve waardering voor het humanisme, terwijl de Verlichting principieel - en tijdloos - wordt afgewezen.
Daarnaast is het zó, dat op het punt
van de geldigheid van Gods geboden,
en hoe daarvoor op te komen, een
rationele benadering de boventoon
voert. De veelbelovende inzet bij wat
er beweegt en woelt in de samenleving, de poging van calvinistische denkers om die samenleving enige ordening te geven, wordt ineens verlaten.
Een belangrijke vraag in dit essay is
die naar de geldigheid van Gods geboden. Ik meen, dat het voor een gereformeerd mens onopgeefbaar is om dan
de lijn naar de schepping te trekken.
Mijn probleem is echter dat de manier
waarop in dit essay over de relatie van
mensen tot de Schepper van hemel en
aarde wordt gesproken formeel is. De
Bijbel spreekt echter van een gevallen
wereld, waarin de glorie van de
Schepper schuilgaat en de mensen de
waarheid in ongerechtigheid ten
onder houden. Ik wil ervoor pleiten
Gods Schepper-zijn te erkennen en te
verwerken als zijn aanwezig zijn bij de
wereld, waarbij het erom gaat Hem te
zoeken in de vragen die Hij op de
agenda van de samenleving plaatst,
en die staan op de grote lijn van
schepping naar Koninkrijk. De samenleving is het krachtenveld, waarin we
de gerechtigheid van Gods Koninkrijk
hebben te zoeken.
Dr. G.C. den Hertog, Christelijk Gereformeerd predikant in Leiden
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DenkKader
Elke week komen er op het partijbureau van de ChristenUnie vele verzoeken binnen van leden van gemeen-

DenkKader is de column door een

teraden en provinciale staten. Zij vragen om informatie en/of advies. Soms zijn dat sterk persoons- of plaats-

bestuurder van de ChristenUnie

Thorbecke, moet ik
die ergens van kennen?

gebonden vragen, maar regelmatig wordt er informatie en advies verstrekt waar ook anders bestuurders iets
aan zouden kunnen hebben. In deze rubriek worden er één of meer uitgelicht en uitgewerkt.

Rust in de tent!
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden van de ChristenUnie

Door Marjan Haak, statenlid voor de ChristenUnie in Utrecht

De productie moet door. Rust is in economische termen synoniem voor verlies. Veel bedrijven willen 168 uur

Voor het eerst in mijn carrière als statenlid heb ik met mijn fractie een initiatiefvoorstel ingediend. Dat is in provincieland een vrijwel ongebruikt instrument.
Het voorstel gaat om hulp voor jong volwassen alleenstaande asielzoekers, vanaf
18 tot ongeveer 21 jaar. Deze jongeren
die vaak veel meegemaakt hebben, staan
er als ze 18 worden vrijwel alleen voor.
Voor een aantal van hen betekent dit dat
ze in verkeerde circuits terechtkomen. Als
je mee wilt doen in de Nederlandse jongerencultuur moet je over geld beschikken. Criminaliteit of prostitutie lijken dan
al gauw aantrekkelijker dan een studie
zonder duidelijk perspectief.
Er zijn er ook die wel een studie oppakken, voor hen blijft de onzekerheid een
storende factor. Eén van hen is Raoul. Ik
ontmoet hem bij een uitzending van
Radio M. Hij is daar om zijn verhaal te
vertellen en ik ben er om ons initiatiefvoorstel toe te lichten. Hij is erg nerveus
en slaagt er dan ook niet in zijn verhaal
voor de microfoon helder te krijgen. Na
afloop lukt het hem beter. Hij heeft in
zijn eigen land Economie gestudeerd,
maar dat is nu gezien de taal een lastige
studie. Daarom is hij hier een ICT-studie
begonnen. In ons gesprek herhaalt hij
voortdurend hoe angstig hij wordt als hij
brieven van het ministerie krijgt.

per week productie leveren. “Dat houd je niet tegen in de 21ste eeuw”, is een veel gehoord geluid.
Er zijn echter raadsleden die deze dooddoener niet accepteren. In de gemeente Andijk is afgelopen tijd
met succes bezwaar aangetekend tegen een op handen zijnde verruiming van de tijden waarop verkeersbewegingen plaatsvinden.
Het betrof een bollenbedrijf. Op het
moment dat de vergunning op grond
van de Wet milieubeheer was aangevraagd, had het PvdA/ VVD college in
Andijk het voornemen om gunstig op
deze aanvraag te beschikken. In de
wet is hier immers ruimte voor. De
veranderingen betroffen onder meer
de werktijden en de verkeersbewegingen. Men wilde de werktijden verruimen tot zeven dagen per week. De
transportbewegingen zouden als
gevolg hiervan, vooral in het hoogseizoen, flink kunnen oplopen. Ook op
zondagen zou de rust in dat geval
worden ingewisseld voor af- en aanrijdende vrachtwagens.
De bezwaren van bewoners kregen bij
het college in de eerste instantie geen
serieus gehoor. Het transport op zondag “zal wel meevallen”. De bewoners
hebben toen de ChristenUnie benaderd.
In overleg met het landelijk bureau
van de ChristenUnie en de
‘Nederlandse Vereniging tot
Bevordering van de Zondagsrust en
de Zondagsheiliging’ werd besloten
zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen bij het gemeentebestuur, tegen
het verlenen van de vergunning voor
deze zondagsarbeid. Er waren op dat
moment immers nog geen bollen op
zondag verladen.
Biedt de Wet op de Zondagsrust in
deze situatie enige soelaas? Is het
werkelijk zo dat deze wet in feite
een symbolische wet is geworden?

Enkele opmerkingen:
• Op grond van artikel twee van deze
wet is het verboden op zondag in
de nabijheid van kerken of andere
gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, gerucht te verwekken. Maar in Andijk zou het
college hierover kunnen zeggen:
‘dan rijden de vrachtwagens een
straatje om’.
• De wet op de Zondagsrust verbiedt
daarnaast om voor 13.00 uur
optochten en bijeenkomsten op
openbare plaatsen te houden.
Echter, de burgemeester kan in
bepaalde gevallen ontheffing hiervan verlenen. In de praktijk zijn de
ontheffingen legio. Het culturele
karakter van de betreffende
gemeente in aanmerking nemende,
zijn er voor burgemeesters op dit
moment talloze redenen activiteiten voor 13.00 uur op zondag toe te
staan. Bovendien is vrachtverkeer
geen optocht nog een bijeenkomst.
• Het enige artikel uit Wet op de
Zondagsrust waarop een beroep
gedaan zou kunnen worden, betreft
artikel 6: ‘Het is verboden op zondag zonder genoegzame reden de
openbare rust door arbeid in
beroep of bedrijf te verstoren.’ De
laatste decennia is de definitie van
collectieve rust echter dusdanig
opgerekt dat een beroep hierop
nauwelijks kans van slagen zou
hebben.
• Het is bovendien niet in overeenstemming met de regels van
behoorlijk bestuur als een gemeen-

te aan de ene kant iets toestaat,
namelijk verruiming van werktijden, en aan de andere kant iets
‘terugneemt’, geen transport op
zondag, waardoor de mogelijkheden voor het eerste weer beperkt
worden.
Een verweer op basis van wetgeving
zou dan ook niet veel kans op succes
bieden. De fractie van de
ChristenUnie in Andijk heeft daarom
een andere weg bewandeld. Men
heeft het college op grond van argumenten overtuigd. Het beleven van
gemeenschappelijke rust en tijd voor
het gezin en vrienden werd door het
paarse college als zinvol argument
aangemerkt! In het college is daarom
voorgesteld om met het bedrijf overleg te voeren ten einde tot een convenant te komen dat achter de vergunning wordt geniet. En zo gebeurde.
In Breda/ Dinteloord is op deze zelfde
wijze de aan- en afvoer van suikerbieten geregeld. Het betreffende bedrijf
draait tijdens de campagne zeven
dagen per week, maar de transportbewegingen op zondagen zijn uitgesloten tussen 7.00 en 19.00 uur.
Het bereikte convenant in Andijk
getuigt weer eens voor welke uitdaging christelijke politici in deze tijd
staan: het voortdurend zoeken naar
de vertaling van principes, om aan te
tonen dat deze principes niet alleen
het belang van christenen beogen,
maar dat van de hele samenleving!

‘Welke burger
maakt het iets uit
welke overheid zijn
probleem oplost?’

Joyce en Marieke werken met alleenstaande minderjarige asielzoekers. Zij
maken zich zorgen over de jongeren die
gezien hun leeftijd zelfstandig moeten
worden. Joyce belde mij op en vertelde
dat zij en Marieke een plan ontwikkeld
hebben om deze jongeren te ondersteunen. Het idee is om voor elke jongere die
het nodig heeft een nieuw netwerk van
vrienden en kennissen op te zetten. Met
behulp van zo’n netwerk zal het veel
gemakkelijker zijn in de Nederlandse cultuur te integreren. Ze hebben de organi-

satie voor dit plan al op papier staan en
zijn nu op zoek naar steun bij de bestaande organisaties en de politiek. Tot nu toe
met weinig succes. Ze hebben met hun
ideeën zo’n beetje alle bekende instellingen afgelopen. Ook de stad is politiek en
ambtelijk door hen benaderd. Overal met
hetzelfde resultaat, men erkent het probleem maar voelt zich niet verantwoordelijk om het op te pakken. Daarom willen
Joyce en Marieke graag weten of we vanuit de provincie iets kunnen doen.
Als fractie waren we het daar onmiddellijk over eens. Een groep jongeren dreigt
in de knel te raken, dan heeft de overheid
een taak. We besloten tot het indienen
van een initiatiefvoorstel. Toen wij andere
fracties met dit voorstel benaderden bleken de reacties zeer verdeeld. “Dit is toch
geen taak voor de provincie” was de
afhoudende reactie van vooral de grotere
fracties.
Als ik in de loop van de jaren ergens allergisch voor geworden ben dan is het wel
de discussie over taken en bevoegdheden.
Een discussie waarmee je elkaar eindeloos bezig kunt houden en die zelden iets
oplost. Een discussie die bij burgers ook
alleen maar onbegrip oproept. Want laten
we eerlijk wezen: welke burger maakt het
iets uit welke overheid zijn probleem
oplost?
Uiteindelijk is het ons gelukt om de staten op onze lijn te krijgen. We hebben
samen met GroenLinks voorgesteld dat de
provincie het initiatief zal nemen om partijen bij elkaar te brengen. Dit voorstel is
aangenomen en wordt nu uitgevoerd.
Gelukkig maar, want ik vind het onmogelijk om tegen mensen te zeggen: “sorry, je
hebt op de verkeerde verdieping van het
huis van Thorbecke aangebeld, ik kan je
niet helpen, maar probeer het gerust eens
beneden”. Dat past niet in mijn beeld van
een betrouwbare overheid.
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Gaan we het samen beter doen?
Interactieve beleidsvorming1, een inleiding
Door Erik van Dijk, onderzoeker lokale overheden2

Groningen, Enschede, Utrecht, Bodegraven, …. Interactieve beleidsvorming is overal in opmars. Ambitieuze
bestuurders ruiken hun kans om echt iets te bereiken. Alleen of samen met hun ambtenaren gaan ze naar
de burgers toe en proberen hen te betrekken bij het beleid. Raadsleden voelen zich echter vaak gepasseerd
en de burgers … die hebben soms hun twijfel over wat er echt met hun inbreng gebeurt.
Overheid, burgers, particuliere organisaties en het
bedrijfsleven zijn in de laatste decennia sterk veranderd
en - mede daardoor - ook hun onderlinge relaties.3
Zo is er de laatste jaren steeds meer op de bestuurstafel
van de lokale overheid terecht gekomen. De landelijke
overheid is op allerlei terreinen terug getreden en hevelde allerlei taken over naar de gemeenten. Het beleid
moest niet alleen dichter bij de burger en meer op maat
uitgevoerd worden, maar ook voor de burger herkenbaar
zijn.
Die burger is ook veranderd. Hij werd steeds individualistischer en profileerde zich meer en meer tot einde van
alle tegenspraak. De moderne burger is mondiger en
vaak goed geinformeerd. De claim van de burgers en de
organisaties en belangengroepen waar ze in georganiseerd zijn luidt: “wij hebben ervaringsdeskundigheid,
het gaat om onze belangen, wij weten zelf wat goed
voor ons is.”4
Ook de omgeving van burger en bestuur veranderde van
karakter: complexer, sneller, zakelijker, digitaler, etc..
Door deze ontwikkelingen is ook de relatie tussen burger en overheid sterk aan verandering onderhevig. Hun
onderlinge relatie “lijkt steeds minder het karakter van
een vertrouwensrelatie te dragen en steeds meer het
karakter van een taakverdelingsrelatie.”5 Ook de lokale
politiek wordt steeds meer als een dienstverlenend
bedrijf benaderd, dat gezag en vertrouwen iedere keer
weer opnieuw moet verdienen. Politici worden enigszins
sceptisch gevolgd.

len en programma’s en de recrutering van politieke
functionarissen - lijkt soms slechts de laatste te zijn
overgebleven.6 Volgens auteurs als Frissen wordt het tijd
dat ingezien wordt dat de overheid niet meer is dan een
knooppunt in een reusachtig netwerk.7 Anderen zien
nog wel een bescheiden rol voor de politiek als ‘netwerkmanagement’8. Gelukkig zijn er ook nog auteurs die
juist vinden dat de politiek in deze tijden een doorslaggevende, daadkrachtige en leidinggevende taak heeft9,
hoewel - zeggen de iets genuanceerdere auteurs10 - het
politiek primaat wel aan revisie toe is.

Interactieve beleidsvorming
Feit is dat de overheid de burgers steeds meer is gaan
betrekken bij beleid en besluitvorming.
In steeds meer gemeenten worden allerlei vormen van
interactief bestuur uitgeprobeerd. Met wisselend succes.
Probeert de overheid daarmee het vertrouwen van de
burger in de overheid terug te winnen? Is zij het zicht op
en vertrouwen in eigen kunnen kwijt of meent zij echt
dat het bestuur verbeterd kan worden nauwe samenwerking met haar burgers?
Interactieve beleidsvorming zou omschreven kunnen
worden als: “Een wijze van beleid voeren waarbij een
overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere
overheden bij het beleid betrekt om in open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding,
bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te
komen.”11

Wie staat er aan het roer?
Het lijkt soms de vraag of de overheid sturing geeft aan
de burger of gestuurd wordt door de burger. Volgens
sommige auteurs is onze samenleving veranderd in een
netwerk-samenleving waarin overheid, organisaties en
burgers elk voor zich actoren zijn die het proces beinvloeden. Zij zijn wederzijds afhankelijk en er bestaat een
duidelijke belangensamenhang waarin geen plaats is
voor hiërarchie. Interactiviteit en netwerk-management
zijn de items. Politieke partijen lijken daarbij steeds
minder in beeld te komen. Van alle functies die politieke
partijen ooit hebben gehad - organisatie van maatschappelijk belang, articulatie van ideologieën, beginse-

ming het draagvlak inderdaad kan vergroten, maar net
zo goed verkleinen. Het kan immers uitdraaien op het
mobiliseren van tegenstand. Critici krijgen inspraak en
zeggenschap.
Wat betreft het kwaliteits-argument stelt Pröpper dat de
inhoud van het beleid inderdaad verbeterd en verrijkt
kan worden, omdat er bijvoorbeeld beter zicht komt op
alternatieven en het probleemoplossend vermogen van
de overheid toeneemt door de inbreng van ervaringsdeskundigheid vanuit de bevolking. Aan de andere kant is
inhoudelijke verarming ook goed denkbaar door bijvoorbeeld een hoog compromis-gehalte.13

delijk in - om het publiek en algemeen belang te behartigen en dat, als het niet anders kan, af te dwingen. De
overheid is daartoe door God ingesteld. Zij zal alle belangen zorgvuldig moeten afgewegen op basis van criteria
als gerechtigheid. Van belangengroepen en van burgers
mag dat niet worden verwacht. Zij moeten op allerlei
onderwerpen absoluut bij het beleid betrokken worden
en zullen in dat proces hopelijk ook meer feeling en
begrip krijgen voor het algemeen belang, maar de
gemeentelijke overheid moet op alle terreinen de eindafweging kunnen blijven maken en de knopen doorhakken.

Met deze nuanceringen komt interactieve beleidsvorming meer in de juiste proporties te staan. Het is een
kwestie van afwegen en die afweging moet gemaakt
worden door de gemeenteraad!
Er zijn bovenop het zojuist genoemde draagvlak-argument en kwaliteits-argument nog meer afwegingen te
noemen die gemaakt moeten worden bij een keuze voor
of tegen interactieve beleidsvorming14:
1. Kunnen we meer bereiken als we anderen erbij
betrekken?
2. Zal het de relatie met de betrokkenen verbeteren of
verslechteren? Tegenstellingen zullen open en bloot
op tafel moeten en dat kan vervelend uitpakken…
3. Wordt het proces hiermee versneld of vertraagd? Wie
gaan allemaal waarover meepraten of zelfs meebeslissen? Daarbij moet wel bedacht worden, dat
investeren in de voorfase (schijnbaar tijdsverlies) later
bij verdere besluitvorming of bij de uitvoering tijdswinst kan opleveren.
4. Stimuleren we de burgers en maatschappelijke organisaties hiermee om weer actiever, onafhankelijker,
zelfredzamer, verantwoordelijker e.d. te zijn?
5. Is de interne organisatie er klaar voor? Het kan een
uitdaging zijn voor de gemeentelijke organisatie,
maar verkokering, gebrekkige afstemming tussen
ambtelijke diensten en gebrek aan kennis en kunde
kunnen pijnlijk aan het licht komen in het interactieve traject. Interactief beleid vraagt heel veel van het
communicerend vermogen van de gemeente. Intern
en naar buiten toe.
6. Is dit beleidsterrein - als geheel of op onderdelen - wel
geschikt voor interactieve beleidsvorming?

Wordt vervolgd

Graag ontvangen wij van u vragen, opmerkingen en
verhalen uit de praktijk. Zo kunnen we met elkaar meer
invulling geven aan één van de ChristenUnie-thema’s:
Goed bestuur, dicht bij de burger.

1 Ook wel genoemd: interactief bestuur, interactieve beleidsvoering, coproductie, open
planproces, vraaggericht beleid, etc.
2 Met dank voor hun belangrijke inhoudelijke ‘input’ aan twee ChristenUnie-bestuurders
uit Bodegraven: B.C.M. Borsboom (wethouder) en A. de Groot (fractievoorzitter).
3 In relatie tot interactieve beleidsvorming goed en beknopt beschreven in: Hendriks, F. en
P.W. Tops, Politiek en Interactief Bestuur. Interacties en interpretaties rond de ontwikkeling
van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, Elsevier, Den Haag 2001, p.36-39.
4 Hendriks en Tops, p.36.

Argumenten en afwegingen
In een publicatie van het Instituut voor Publiek en
Politiek noemen de auteurs drie hoofdargumenten
waarom men overgaat tot interactieve beleidsvorming:
1. het zou het draagvlak voor (en dus de uitvoerbaarheid van) het beleid vergroten;
2. het kan de kwaliteit van de inhoud van het beleid verrijken;
3. het zou burgers opvoeden en opleiden tot goede,
democratische staatsburgers en het zou - daarmee de kwaliteit van de democratie versterken.12
Pröpper voert daartegen in dat interactieve beleidsvor-

Voor een volgende studie blijven dan de volgende vragen over:
- op welke terreinen kan interactieve beleidsvorming
een goed instrument zijn?
- er zijn gradaties in interactiviteit, varierend van informeren (puur indirecte democratie) tot meebeslissen
(puur directe democratie). Welk gradatie van interactiviteit past bij welk terrein?
- hoe ver gaat de ChristenUnie mee in tendenzen richting meer directe democratie?
- hoe moet zou de verhouding moeten zijn tussen de
gemeenteraad, een ‘interactief’ collegebestuur en de
participerende burger? Heeft de gemeenteraad nog
wel invloed en zeggenschap en wat is haar functie in
deze?
- wat is de rol van een politieke partij bij interactieve
beleidsvorming?

Het laatst genoemde punt is de meest fundamentele en
belangrijke. Om die te kunnen beantwoorden moet de
gemeente(raad) een helder beeld hebben van haar taken
en bevoegdheden. De politiek moet weloverwogen
beslissen welke invloed zij wil afstaan en welke zij wil
behouden. De verschillende verantwoordelijkheden en
domeinen van overheid, van burgers, van maatschappelijke instellingen en van bedrijven mogen niet verward
worden.
Het is de taak van de overheid - Frissen e.a. kunnen zeggen wat ze willen, maar hier is de ChristenUnie heel dui-

5 Idem, p.37.
6 Frissen, P.H.A., Sociaal-democratie zonder partij. Sturing en publiek domein.
Amsterdam, Wiardi beckmanstichting 2000.
7 Frissen, P.H.A., De lege staat. Amsterdam 1999. Andere auteurs in deze hoek: H.R. van
Gunsteren en J-M. Guéhenno.
8 Hendriks en Tops, p. 33-35.
9 Van de Heuvel, Ankersmit, Peper, Bolkestein e.a.
10 Witteveen, Bovens, Pröpper, Teisman e.a.
11 Pröpper, I., Interactieve beleidsvoering. De binnenkant van het proces, VNG /
Partners+Pröpper, Amsterdam 1999, p.17.
12 Edelenbos, J. en René Monnikhof (red.), Spanning in interactie. Een analyse van interactief
beleid in lokale democratie, Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), Amsterdam, 1998, p.24-25.
13 Pröpper, p. 29-34.
14 Mede gebaseerd op Pröpper, p.30-38.
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Studie Lokale Politiek

Kiezen voor karakter
Congres en publicatie over de Vijfde Nota
Door Cors Visser, student planologie en bestuurskunde en stagiair bij het WI

“De Vijfde Nota zoals die er nu ligt is voor de PvdA fractie onaanvaardbaar”, “Duivesteijn denkt te
Westers”, “de Vijfde Nota is ordening by speech”, “Pronk heeft kansen laten liggen om identiteiten vorm
te geven”. “Gemeenten geven teveel vrijheden aan hun burgers”. Deze forse uitspraken en felle reacties,
afgewisseld door luchtige opmerkingen maakten de forumdiscussie over de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening voor de 70 aanwezigen tot een boeiend onderdeel van een vruchtbaar congres.
Op 20 april belegde het Wetenschappelijk Instituut in
Putten een congres over ruimtelijke ordening. Dit naar
aanleiding van de in januari verschenen Vijfde Nota
over de ruimtelijke ordening. Een tweetal belangrijke
punten uit deze nota stond centraal tijdens de
forumdiscussie: contourenbeleid en bevoegdhedenverdeling.
Minister Pronk stelt in zijn Nota voor om rode contouren
te trekken rond de bebouwing van steden en dorpen,
waarbinnen de verstedelijking moet plaatsvinden. Daarnaast zijn er groene contouren. In deze gebieden mag er
nauwelijks gebouwd worden; groen en rust staan hier
centraal. De ruimte die niet begrensd wordt door rode
of groene contouren zijn zogenaamde balansgebieden.
Deze beslaan ongeveer 50% van het totale grondoppervlak van Nederland. Hier geldt een ja, tenzij beleid.
De deelnemers aan het forum, Adri Duivesteijn (Tweede
Kamerlid PvdA), Eimert van Middelkoop, Willem Salet
(hoogleraar planologie), Douwe Tiemersma (Stichting
Natuur en Milieu) en Theo Verdegem (wethouder Assen,
VVD), waren niet enthousiast over de contouren.
Nederland is volgens Salet te klein voor deze vorm van
planning. Anderen vonden dat het niet duidelijk was
wie op basis waarvan nu de contouren mag trekken.
Tijdens het tweede deel van het forum over de bevoegdhedenverdeling bleek dat er niet alleen tussen de
forumleden, maar ook met en tussen de deelnemers in
de zaal onenigheid was over wie het primaat heeft bij
de ruimtelijke ordening, gemeente, provincie of Rijk. Dit
maakte het voor forumleider Herman Timmermans in
ieder geval gemakkelijk om het gesprek gaande te houden.
Na het forum kregen de aanwezigen de gelegenheid om
in vier ‘werkwinkels’ te discussiëren over hun eigen
landsdeel of over de rol van de politiek in interactieve
beleidsprocessen. Deze bijeenkomsten werden onderbroken door een uitgebreide broodmaaltijd. Dat ruimte-

lijke ordening een onderwerp is dat leeft binnen de
ChristenUnie bleek wel tijdens de gesprekken aan de
maaltijd.
Rienk Janssens kon de dag dan ook afsluiten met de
opmerking dat hij het idee had dat er inhoudelijk veel is
besproken in een goede sfeer. Een succes.
Dit congres stond niet op zichzelf. Sinds enkele jaren in
het Wetenschappelijk Instituut bezig met het bezinnen
op de ruimtelijke ordening. De publicatie Geleende
ruimte, een christelijke visie op ruimtelijke ordening
(RPF en GPV 2000), is daar een eerste neerslag van. Deze
publicatie vormde samen met een tweetal discussiebijeenkomsten de basis voor de reactie van het WI op de
Vijfde Nota: Kiezen voor Karakter. Binnenkort zal deze
publicatie officiëel verschijnen als een Kort
Commentaar. Vier belangrijke onderwerpen uit deze
publicatie stippen we hier alvast aan: ontwikkelingsplanologie, identiteit, integraliteit en creativiteit.

Ontwikkelingsplanologie
Binnen provincies, maar ook binnen gemeenten vinden
discussies plaats over wat nu precies het doel is van het
ordenen van de ruimte. Is het alleen het faciliteren van
de wensen van burgers, het stellen van restricties voor
zaken die niet mogen gebeuren of mag de overheid ook
actief werken aan het opstellen en uitwerken van een
visie voor de toekomst. Wij kiezen voor de laatste optie.
Bij ruimtelijke ordening gaat het immers om het kiezen
tussen bestemmingen?! Hierdoor laat de politiek zien
wat ze belangrijk vindt. Het gaat dan om meer dan
alleen het weren van kwade invloeden. Een integrale
visie is noodzakelijk. En dat niet alleen, ook instrumenten en bevoegdheden om de visie daadwerkelijk te realiseren zijn nodig. Dit houdt niet in dat overheden zelf
alles moeten doen. In het verleden is vaak bewezen dat
de beste resultaten worden bereikt als burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de totstandkoming van visies en plannen betrokken worden. Het is
uiteindelijk wel de politiek die de knopen doorhakt en
de plannen vaststelt.

Identiteit
De identiteit van een bepaald gebied is een goed uitgangspunt voor de inrichting van het gebied. Juist in de
regio heeft de wisselwerking tussen historie, landschap
en de wensen van mensen de omgeving gevormd. Elke
omgeving heeft haar eigen karakteristieken, dus elke
omgeving vraagt weer om ander beleid. Het is bijvoorbeeld niet goed om in het algemeen voor contrastversterking te pleiten tussen stad en land. Voor sommige
steden is dat prima, maar andere plaatsen zijn veel meer
vervlochten met hun omgeving.
Dat ruimtelijke ordening op regionaal niveau een onderwerp is dat mensen raakt, bleek bijvoorbeeld uit de PCRvergadering van Utrecht. Daarin ontstond een zo levendige discussie dat die de kleine uurtjes zou hebben
gehaald, als de gespreksleider niet had ingegrepen.
Door identiteit als uitgangspunt te nemen, moeten de
ruimtelijke afwegingen plaats vinden waar dat het
beste tot uitdrukking komt: regionaal. Tegelijkertijd een
mooie gelegenheid om politiek dichter bij de burger te
halen. Het gaat om de menselijke maat, zoals ook Roel
Kuiper is zijn essay De dienst van de samenleving stelde.
Het is dan een logische stap om provincies meer
bevoegdheden te geven. Een andere reden om de provincie centraal te stellen is het feit dat het ruimtelijk beleid
tot nu toe vaak gefaald heeft. Dit heeft te maken met
het gegeven dat gemeenten vaak een behoorlijk aantal
woningen en bedrijven binnen hun grenzen willen
halen, de plannen van het Rijk vaak nogal algemeen zijn
en het aan toezicht schort en de provincies nauwelijks
mogelijkheden hebben om effectief ruimtelijk beleid te
voeren.

Integraliteit
De totstandkoming van de Vijfde Nota laat een aantal
interessante leerpunten zien. Met name als het gaat om
de integraliteit. Hier valt wel wat op aan te merken.
Infrastructuur, werkgelegenheid en landbouw komen
slechts marginaal aan de orde. En dat terwijl landbouw
60% van de ruimte beslaat. Reden voor deze geringe
aandacht is dat de verschillende departementen zoveel

mogelijk beleidsvrijheid willen. Zo zijn
vlak voor de Vijfde Nota het Nationaal
Verkeers- en Vervoersplan en de nota
Ruimtelijk Economisch Beleid opgesteld.
Het ministerie van VROM kan er dan niet
meer veel over zeggen. Dit staat in schril
contrast met de grote aandacht van het
water in de nota. Hierover was nog geen
officieel stuk verschenen, zodat VROM daar een grote
invloed op heeft.
Om op basis van een visie een goede belangenafweging
te maken is het echter noodzakelijk dat er wel wat te
kiezen valt, ook wat betreft landbouw, verkeer e.d. Ruimtelijk beleid is meer dan het opsommen van de ruimtelijke implicaties van ander beleidsterreinen.

Creativiteit
‘Ruimtelijke ordening is het creëren van schaarste’, volgens Duivesteijn. Deze paradoxale opmerking bevat een
grote kern van waarheid. Veel te vaak komen nieuwe
woningbouwlocaties of bedrijventerreinen ergens aan
de buitenkant van een dorp of stad. Want daar is ruimte.
Op zichzelf niet onwaar en niet onlogisch, maar in een
relatief dichtbevolkt en dichtbebouwd land als
Nederland zijn er betere opties. Meer intensief ruimtegebruik. Zowel in de hoogte als in de diepte. Gelukkig
komen er steeds meer voorbeelden van hoe het kan.
Bouwen boven snelwegen, ondergronds parkeren, verschillende lagen op elkaar. Hoe zijn deze hoogstandjes
verwezenlijkt? Door strenge eisen te stellen. Als het
mensen bijna onmogelijk wordt gemaakt om in het buitengebied te bouwen, komen er allemaal creatieve,
ruimte-intensieve oplossingen. Dit verdient grote stimulatie. Dus creëren van schaarste om tot creativiteit te
dwingen. Naast het stellen van strikte grenzen voor bebouwing is wellicht de ‘open ruimte heffing’ een optie.
Hierdoor krijgt grond in het buitengebied een hogere
waarde, waardoor het het extensief gebruik ontmoedigd
wordt. Dit onderwerp staat nog ter discussie in de
Tweede Kamer.
Voor het opstellen van streekplannen, bestemmingsplannen of welk ruimtelijk beleid dan ook is het goed
om te bedenken dat de overheid een visie moet hebben,
deze in samenspraak en samenwerking met anderen
moet verwezenlijken, deze visie alle beleidsvelden moet
beslaan, het karakter van de regio een belangrijk vertrekpunt is en tenslotte dat tot creativiteit gedwongen
kan en mag worden.
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Bijbelstudie rond
1 Timotheus 2:1-7

Geloof, bewogenheid en
kritisch vermogen

Doorgeslagen
overheidsbemoeienis

in een maatschappelijke organisatie

Door drs. C.C. Stavleu, algemeen directeur van de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal

Door Hans van der Lee, directeur van TEAR fund, evangelische partners in hulp & ontwikkeling

Is er wel tegenop te bidden? Deze gedachte komt op bij de christen, wanneer hij geconfronteerd wordt met ontwikke-

Een hoofddoel van christelijke politiek is het aanbrengen van kaders en structuren waardoor

lingen in het maatschappelijk leven. Met genoegen breekt paars christelijke waarden in de samenleving af. Door

burgers, en zeker christenen, zo goed mogelijk kunnen beantwoorden aan Gods scheppings-

materialisme en ik-gerichtheid komt de zwakke in toenemende mate in het gedrang. Ondanks gebeden van gelovigen

doelen. Vanuit de Bijbel weten we dat dit inhoudt God lief te hebben boven alles en de naaste

lijkt deze ontwikkeling niet te keren. Om vertwijfeling tegen te gaan kan enige bezinning op voorbede van belang zijn.

“Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden,
voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle
mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in
alle godsvrucht en waardigheid.” (1Tim. 2:1-2)
Het belang van voorbede wordt onderstreept in bovenstaand bijbeltekstgedeelte. Paulus’ oproep werd gedaan
in een tijd die nog minder ruimte liet voor christelijke
normen en waarden dan nu. De brief werd geschreven
rond de christenvervolgingen onder keizer Nero.
Regelmatig moesten gelovigen hun getuigenis met de
dood bekopen. Van christelijke waarden en normen was
in de samenleving niets te ontdekken. De christenheid
echter geroepen om voor deze overheid te bidden, omdat
zij hiervoor gegronde redenen had.
De motivatie tot gebed ligt in de eerste plaats in Gods
bewogenheid met de hele schepping en in de tweede
plaats in de kracht van het gebed. Gods bewogenheid is
zichtbaar in de tendens die zowel het Oude als het
Nieuwe Testament doortrekt. Door het verbond met
Abram zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (Gen. 12: 3). In het Oude Testament komt
deze betrokkenheid met de hele volkerenwereld regelmatig aan de orde (Jona, Ps. 150:6). In de Timotheustekst
treedt Gods betrokkenheid bij de hele wereld overduidelijk op de voorgrond door de belijdenis dat God wil dat
alle mensen behouden worden (1 Tim 2: 4). Van de kracht
van de voorbede wordt getuigenis afgelegd in het Oude
Testament. Godsmannen als Mozes, Elia en Amos hadden
de volmacht gekregen om in politiek en kosmos zaken te
veranderen (Ex. 33, 1 Kon. 17:1, Amos 7:1-6). In de lijn van
deze gegevens uit het oude verbond staat de volmacht
die de Here God schenkt aan Zijn gemeente.
In de Timotheusbrief is het doel van voorbede gericht op
vrijheid voor de kerk, opdat deze in alle godsvrucht en
waardigheid mag leven. Een taak van de overheid is dus
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als jezelf. Dat heeft ook consequenties voor ontwikkelingswerk in de Derde Wereld.
‘Aan God hebben we geen boodschap’ lijken echter
de technocraten van het departement van ontwikkelingssamenwerking te zeggen. Onze overheid ontvangt belastinggelden die voor een grote diversiteit
aan doelstellingen worden ingezet, onder andere
ontwikkelingssamenwerking. Het principe van
scheiding tussen kerk en staat zou vervolgens betekenen dat deze gelden neutraal moeten worden
besteed. Tenminste, dat is wat ik, als directeur van
TEAR fund, vanuit ambtelijke kringen te horen krijg.

gelegen in het verschaffen van vrijheid aan de kerk. Dit
verlangen heeft echter ook een consequentie voor de
kerk en daarmee voor christenpolitici. In de eerste
Timotheusbrief wordt steeds opnieuw nadruk gelegd op
een zuivere levenswandel bij christenen (2:10, 5:10 en 25,
6:11 en 18). Het is de bedoeling dat de Here God zich door
de kerk een plaats op aarde sticht waar recht en gerechtigheid wordt gedaan. Zoals in de oudtestamentische
tempel Gods liefde en recht centraal stond, zo moet dat
ook gebeuren in de tempel van het Nieuwe verbond, de
kerk. Hiermee wordt de beperking van voorbede blootgelegd. Het gaat er niet om dat de overheid tot elke prijs
het werk van de kerk stimuleert. Voorbede is primair
gericht op de ontplooiing van recht en gerechtigheid die
de kerken in naam van haar Meester laten zien.
Het doen van voorbede wordt zo een handeling die het
geloof, de bewogenheid en het kritisch vermogen activeert. Geloof wordt gevoed door de vele getuigenissen
van de kracht die het gebed kan uitoefenen op onze
weerbarstige wereld. Bewogenheid ontstaat door oog te
houden op Gods liefde voor ieder mens. Kritisch vermogen ontvouwt zich op drie manieren. In de eerste plaats
leert een biddend mens om naar zijn eigen hart te kijken. Hij durft eigen zonden onder ogen te zien en de weg
van bekering in te slaan. Voordat hij anderen aanspreekt,
moet hij zelf bereid zijn om zijn eigen verlangen naar
meer bezit af te leggen. In de tweede plaats volgt een
biddend mens de kerk op een eerlijke wijze. Hij zoekt
naar de vormgeving van liefde en gerechtigheid in het
leven van de kerk. Gelijktijdig dient een christen met
politieke invloed zich in te zetten voor de vormgeving
van evangelische waarden in de samenleving. Dit kan
gebeuren door het stimuleren van de invloed van de kerk
op maatschappelijk terrein. In de derde plaats dwingt de
oprechte voorbede de gelovige tot het formuleren van
kritische vragen aan de politiek. Heeft de samenleving
daadwerkelijk oog voor ieder lid van de samenleving? Is
de mens nog belangrijk of draait alles om vermeerdering
van bezit? Een biddend mens is betrokken bij en loyaal
aan de overheid. Dit is hij echter met distantie. Hij verliest nooit uit het oog dat de overheid geroepen is tot het
doen van recht en gerechtigheid.

Christenen betalen belasting. De overheid bepaalt
vervolgens dat de besteding van deze gelden niet
langer de identiteit van de gever mag dragen,
binnen de zogenaamd neutrale kaders van de
staat moet passen en geen kerkelijke doelen mag
dienen. Er zou zelfs helemaal geen religieuze
dimensie aanwezig mogen zijn in de met overheidsfondsen gefinancierde activiteiten. Alsof het
liefhebben van de naaste, uitgedrukt in ontwikkelingsactiviteiten, een exclusief technisch gebeuren
is dat losstaat van de levensbeschouwelijke identiteit van betrokkenen.

‘Er mag helemaal
geen religieuze
dimensie aanwezig
zijn in de met
overheidsfondsen
gefinancieerde
activiteiten’

Het is een taak van de christelijke politiek, bijbelse
principes de grondslag te laten vormen van ons
maatschappelijk bestel. Zoals ik aantoon in mijn
recent verschenen boek Verkondig het Koninkrijk,
zijn deze veelal holistisch en niet dualistisch van
aard. Dit betekent dat christelijke politiek zich
moet inzetten voor vormen van ontwikkelingssamenwerking waarin de scheiding tussen kerk en
staat niet langer leidt tot een principiële scheiding
tussen ontwikkelingsprocessen en identiteit. Het
instituut kerk mag dan los staan van het instituut
staat, onze christelijke levensinvulling kan niet
worden geïsoleerd van ons dagelijks leven, dus
evenmin van ons functioneren binnen ontwikkelingskaders. Dit betekent dat de overheid de besteding van ontwikkelingsgelden, die rechtens een
proportionele verdeling aan christelijk organisaties zoals TEAR fund toekomen, niet zodanig mag
beïnvloeden dat voor de identiteit van de

belastingbetaler en de eigenheid van christelijk
ontwikkelingswerk geen plaats is. Zo lang
Herfkens dit beleid voortzet, dwingt zij organisaties die op een serieuze wijze het Evangelie
binnen ontwikkelingswerk een plaats geven, het
gebruik van deze gelden stringent te limiteren.
Minister Herfkens wil binnenkort van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking een tot vier
procent meer uittrekken voor particuliere hulporganisaties actief op het vlak van structurele
armoedebestrijding. Indien kabinet en Kamer dit
voornemen goedkeuren, kunnen hulporganisaties
regelmatig een beroep doen op overheidssubsidie
voor hun ontwikkelingsactiviteiten. Vanwege de
eisen die het ministerie stelt aan het gebruik van
overheidsgelden, zal het op zich prijzenswaardig
gebaar van minister Herfkens wellicht weinig
betekenen voor christelijke ontwikkelingsorganisaties die armoedebestrijding een herkenbaar bijbels karakter willen geven.
Ontwikkelingsinterventies dragen altijd een normatief karakter. Dat moet politiek Den Haag zich
veel meer realiseren. De zogenaamde neutrale
keuzes die aan reguliere ontwikkelingssamenwerking ten grondslag liggen, zinderen van onbijbels
materialisme, individualisme en horizontalisme.
Die moraal mag Herfkens christenen niet opdringen. In tegenstelling daarmee moet de overheid
christelijke organisaties vrijelijk de ruimte geven
een evenredig percentage gelden een professionele ontwikkelingsbestemming te geven die de
christelijke eigenheid van belastingbetalers en
daaraan gerelateerde bestedingskanalen tot uitdrukking brengt. Dit heeft niets te maken met de
vermenging van kerk en staat, maar dit doet recht
aan de eigenheid, beleving en levensstijl van een
belangrijk deel van belastingbetalend Nederland.
Zolang christelijke ontwikkelingsorganisaties deze
mogelijkheden onthouden worden, heeft de
christelijke politiek de verantwoordelijkheid dit
overheidsbeleid om te buigen.
juni 2001 - DenkWijzer
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Goed en Fout

Douma’s terugblik

Door prof.dr. G.J. Schutte, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Door Roel Kuiper, directeur van het WI

M. Baud, Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid. Argentijnse en
Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in Argentinië (1976-1983)

Dr. J. Douma, Hoe gaan wij verder?

(Den Haag: Sdu 2001, 195 p., f 29,90).

(Ontwikkelingen in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt), Kampen 2001, 191 p., f 29,90).
Aan het eind van het Uniecongres op 18 november 2000 sprak prof.dr. J. Douma, emeritus-

Waarom mag de heer Zorreguieta volgens premier Kok het huwelijk van zijn dochter met de kroonprins van Nederland
niet bijwonen? Omdat het historisch onderzoek van prof. Baud, geschreven op verzoek van premier Kok aantoont, dat
hij ‘fout’ was. Niet in die zin, dat hij collaboreerde met de vijand of fascistische opvattingen en gedragingen voorstond.
Ook is geen bewijs gevonden, dat hij daadwerkelijk betrokken was bij de mishandeling van tegenstanders van het
regiem-Videla en de schendingen van de menselijkheid (een recente uitbreiding van het begrip ‘fout zijn’). Geen dader of

hoogleraar Ethiek in Kampen tegen enkele honderden in de ChristenUnie verenigde GPV-ers
en RPF-ers: ‘De ChristenUnie is een zaak om dankbaar voor te zijn, maar de unie van christenen, als een eenheid die ook zichtbaar wil zijn door samen te kunnen zitten onder dezelfde
kansel en aan dezelfde avondmaalstafel, is een nog hoger doel voor wie ook de politieke week
met de zondag laat beginnen’.

deelnemer dus, maar toch ‘fout’: schuldig en medeplichtig omdat hij een fout regiem diende.
Het rapport van Baud is, afgezien van wat
kleine puntjes een goed onderzoeksverslag. Het toont aan, welke afschuwelijke
zaken ten tijde van de junta hebben
plaatsvonden. En dat volslagen onkunde
daarvan ook in de betrokken periode eigenlijk onmogelijk lijkt.
Zijn verslag geeft ook duidelijk aan, dat de
geschiedenis van Argentinië een eigen
dynamiek bezit. De meeste Argentijnen
welkomden de junta: het peronistisch Argentinië was een chaos en de angst voor
de rebellen (de schaduw van Castro!) was
niet imaginair.
Minstens zo belangrijk is, dat Argentinië
wel degelijk intensief en kritisch bezig is
met de verwerking van dat verleden. Dat
proces is nog niet afgerond maar tot nu
toe is Zorreguieta daarin geen onderwerp
van gesprek.
Baud heeft echter niet slechts historische
feiten verzameld. Zijn onderzoek leidde tot
het formuleren van een duidelijk moreel
en politiek oordeel. Ietwat onduidelijk is,
of dat hem expliciet is gevraagd door Kok,
of op eigen initiatief ondernomen is. Baud
heeft dat oordeel gerealiseerd door het
paradigma van goed en fout als criterium
te hanteren.
Dat roept tenminstens de vraag op, of het
wel juist is, dat de historicus het oordeel
velt, dat aan de politiek toekomt? En dat
de politiek zich daar vervolgens achter verschuilt? Belangrijker: deugt het gehanteerde criterium?
Baud bevindt Zorreguieta ‘fout’ naar een
moreel oordeel dat eerbiediging van de

mensenrechten als hoogste norm stelt en
zelfs inactieve omstanders medeplichtig
en schuldig verklaart. Maar hij erkent zelf,
dat die norm zeker in de jaren 1976-1983
nog niet algemeen aanvaard werd en dat
de internationale gemeenschap ook nu
nog daarvoor geen algemene regelingen
kent. Hoe ontkomt de historicus - die immers recht moet doen aan het verleden in dat kader aan het gevaar van verschuiving van normen en opvattingen en
dus aan het anachronisme? En waar haalt
Nederland voorts het recht vandaan als
politieke voorhoede op te treden en anderen aan de hand van een dergelijke verschuivende norm te oordelen? En dan ook
nog aan de hand van een criterium, dat
zeer veel Nederlanders uitsluit van deelname aan het koninklijk huwelijk? Want
op een paar handenvol na waren bijna
alle Nederlanders in de bezettingsjaren
‘grijs’, omstanders; en dus medeplichtig,
‘fout’. En zij waren opnieuw bijna allemaal ‘fout’ in de jaren 1976-1983, want ook
toen waren de meeste Nederlanders
slechts toekijkers en omstanders bij het
Argentijns drama, op een handenvol na
(en daaronder zaten dan weer veel te veel
bewonderaars van Cuba en andere marxistische experimenten, en die waren dus
ook ‘fout’, zoals iedereen sinds 1989
erkent).
Het is uiteraard het goed recht van de
historicus Baud, het goed/fout-paradigma
te hanteren. De keus voor het paradigma
van goed en fout staat de wetenschapper
vrij, hij bepaalt zijn eigen beperkingen.

Niet dat hantering van dat criterium
absoluut noodzakelijk lijkt om inzicht te
krijgen in ‘de historische achtergrond en
de context van de politieke functies’ van
Zorreguieta. Zorrequieta diende zijn land
onder een verkeerd regiem. Afstand houden van dat regiem en impliciet dus van
zijn optreden lijkt ook zonder de normen
van een zeer toegespitste mensenrechtenpolitiek vanzelfsprekend.
De vraag is dus gerechtvaardigd, of de
historicus Baud wel is ontkomen aan het
oordeel dat de adjunct-hoofdredacteur
van HP/De Tijd Gerard Mulder in het Historisch Nieuwsblad van mei 2001 velde over
de Nederlandse geschiedschrijving, namelijk dat ‘het reconstrueren van de geschiedenis, in elk geval in Nederland, zeer
verbonden is met hedendaagse belangen’.
De vraag is ook, of hantering van dit naar
het lijkt overbodige en in wetenschappelijk opzicht onheldere en omstreden paradigma, Bauds onderzoek niet minder geschikt maakt voor de verleende opdracht?
Laat Bauds rapport de politiek wel voldoende vrijheid om op eigen verantwoordelijkheid een eigen oordeel te vellen? Het
begrippenpaar ‘goed’ en ‘fout’ is immers
in de Nederlandse samenleving dermate
moreel zwaar geladen, dat het alle andere
inzichten en aspecten lijkt te vermorzelen.
Om nogmaals Gerard Mulder aan te
halen: ‘het gevaar is dat de historische
conclusies naar de hedendaagse behoeften worden toegeschreven’. Is Baud
geheel aan dat oordeel ontkomen?

Deze woorden zijn kenmerkend voor de
theoloog Douma die zich gedurende tientallen jaren nauw betrokken heeft
getoond bij de gang die het GPV heeft
gemaakt op weg naar de ChristenUnie.
Het is een ontwikkeling die hij heeft gestimuleerd en waar hij nu met dankbaarheid
op terugblikt. Het bracht hem midden in
de discussie over de relatie tussen kerk,
confessie en partij-organisatie. De sporen
van die discussie vinden we terug in
Douma’s recentste boek. Het is een persoonlijke terugblik met het oog op de toekomst van de vrijgemaakt-gereformeerde
kerken.
Douma snijdt verscheidene onderwerpen
aan: kerkelijk leven, de prediking, de theologische universiteit, onderwijs, het isolationisme in de vrijgemaakte ‘zuil’. Douma
heeft de moed de hand soms diep in eigen
boezem te steken en spaart de vrijgemaakt-gereformeerde gemeenschap de
kritiek niet. Toch is het boek in een geest
van liefde geschreven.
We zullen de politieke passages van het
boek bespreken.

Exclusivisme
Douma neemt in zijn terugblik nadrukkelijk afstand van het exclusivisme dat zich
manifesteerde toen vrijgemaakt-gereformeerden na de oorlog het GPV oprichtten
en daarbij geleid werden door de ‘religieuze overtuiging van velen onder ons dat de
grenzen van de politieke partij behoorden
samen te vallen met die van de ware kerk’
(41). Dit had met politiek-programmatische
verschillen niets te maken, schrijft Douma.

Die verschillen waren er ook niet toen de
RPF ten tonele verscheen. Volgens Douma
had het al in de jaren tachtig tot een
ChristenUnie moeten komen.

Belijdenisgeschriften
Een kwestie die hiermee samenhangt
betreft de belijdenisgeschriften in de
grondslag van de ChristenUnie. Laat ik
hier aanhalen wat Douma daarover zegt:
‘Wie christelijke politiek nastreeft, moet in
zijn grondslag zeggen waar hij zijn boodschap voor de politiek vandaan haalt.
Maar daarmee staat het nog niet vast dat
er naar de drie formulieren verwezen
moet worden. Niet alles wat in de drie formulieren staat, is beslissend voor politieke
samenwerking. Men zou ook kunnen zeggen, in dezelfde geest als de ARP het
destijds deed: wij binden ons voor onze
bezinning aan de autoriteit van Gods
woord in de Heilige Schrift’ (123-124).
Douma vervolgt: ‘Er hoeft zich maar één
Baptist te melden die het program van de
ChristenUnie graag onderschrijft en ook
van harte de bijbel tot richtsnoer voor
politieke bezinning aanvaardt, en we zijn
toch wat verlegen met de drie formulieren
van eenheid die duidelijk en terecht de
kinderdoop van groot belang achten’. Zou
nu deze casus moeten leiden tot verandering van opvatting over de grondslagformulering van de ChristenUnie? Of, algemener gezegd, zouden we ter wille van
evangelischen de belijdenisgeschriften in
de grondslag achterwege moeten laten?
We moeten ons realiseren, dat de belijdenisgeschriften functioneren in het interne

leven van een politieke partij. Zij ondersteunen daar het gezag van de Schrift als
het Woord van God, en vervolgens een
christelijke visie op overheid en politiek.
Het politieke denken van de ChristenUnie
steunt op wat de Schrift en de belijdenis
daarover zeggen.
Ik zie niet in waarom dit tot verlegenheid
zou moeten leiden. De commissie die de
grondslag heeft voorbereid zag de belijdenis als inhoudelijk-ondersteunend voor
het politieke werk. Vanzelf zullen dan die
gedeelten van de belijdenis oplichten die
betrokken kunnen worden bij het politieke
werk. Zonder de gehele belijdenis te kort
te doen, kan de kwestie van de kinderdoop
in dat verband blijven rusten.
De belijdenisgeschriften zijn politiek relevant en daarom kregen ze een plaats in de
grondslag van de ChristenUnie. Zouden
evangelische christenen komen met een
vergelijkbaar document uit hun traditie
ter ondersteuning van een bijbelse visie
op politiek denken en handelen, dan moet
die mede overwogen kunnen worden.
Dat wat in verschillende tradities naar
voren is gebracht op christelijk-staatkundig gebied, moet niet als probleem maar
als verrijking worden beschouwd. Door
met wederzijds respect elkaars visies te
bevragen, komen we wellicht ook een stap
verder naar dat hogere doel: te zitten
onder een zelfde kansel en aan een zelfde
avondmaalstafel. Met Douma hoop ik dat
de vorming van de ChristenUnie een katalysator kan zijn voor groeiende eenheid.
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BoekenWijzer

WebWijzer

Onderwijs achterstandenbeleid
Door Arie Slob, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie (o.a. woordvoerder onderwijs en binnenlandse zaken)

In de afgelopen maanden is er op verschillende bestuurlijke niveaus weer volop gesproken over de
bestrijding van onderwijsachterstanden. In de Tweede Kamer kreeg deze discussie een extra dimensie
vanwege het uitermate kritische rapport van de Algemene Rekenkamer over de besteding van de gelden
voor de landelijke bestrijding van onderwijsachterstanden in de afgelopen jaren.
De Rekenkamer concludeerde dat de door haar beoordeelde beleidsinformatie over het onderwijsachterstandenbeleid weinig inzicht geeft in de implementatie en
uitvoering van het beleid, noch in de rechtmatigheid en
de doelmatigheid van de bestedingen die in dit kader
worden gedaan. In de ruim 20 jaar dat er een onderwijsachterstandenbeleid - in welke vorm dan ook - werd
gevoerd, zijn er geen blijvende resultaten geboekt. De
onderwijsachterstanden zijn niet merkbaar verminderd,
aldus de Algemene Rekenkamer.
Staatssecretaris Adelmund en minister Hermans haast-

ten zich om aan te geven dat de situatie zonder het
gevoerde beleid mogelijk nog ernstiger zou zijn
geweest. Nu is het waar dat de conclusies van de
Rekenkamer wel om enige nuancering vragen. Blijft
staan dat een aanscherping van het beleid gewenst is.
Heldere en meetbare doelstellingen zijn dringend
gewenst.
Van de ChristenUnie mag zowel landelijk als lokaal verwacht worden dat er actief over dit soort thema’s wordt
nagedacht. In dit kader hier aandacht voor een aantal
interessante uitgaven.

Prof. Mr. drs. B.P. Vermeulen, Witte en Zwarte scholen, over spreidingsbeleid,
onderwijsvrijheid en sociale cohesie
(Elseviers bedrijfsinformatie bv, ‘s-Gravenhage, 2001, f 21,-).
Professor Vermeulen heeft deze boeiende
oratie uitgesproken tijdens de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
staats- en bestuursrecht aan de Faculteit
de Rechtsgeleerdheid aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam op 24 november 2000. Hij gaat in op de toenemende
tweedeling in het onderwijs, in witte en
zwarte scholen en op de effectiviteit van
het onderwijsachterstandenbeleid.
Interessant zijn de uitspraken van
Vermeulen over opvattingen van o.a. het
D66-Kamerlid Lambrechts dat katholieke
en protestant-christelijke scholen de vrijheid van onderwijs zouden misbruiken
om allochtone leerlingen niet toe te laten.
Vermeulen geeft aan dat dit ‘misbruik’ als
structureel fenomeen onbewezen is.
Scholen zijn meestal een afspiegeling van
de wijk: er zijn vooral zwarte scholen
omdat er zwarte wijken zijn. Pleidooien
voor bijvoorbeeld een toelatingsplicht
worden door Vermeulen als evident
ongrondwettelijk beschouwd. Hij vraagt
zich ook sterk af of versterking van bijvoorbeeld het ouderlijke keuzerecht als
resultaat zal hebben dat witte scholen

zwarter zullen worden en vice versa.
Vermeulen pleit wel voor een meer
gerichte inzet van middelen. Onder andere door een herziening van de gewichtenregeling (toedeling op basis van de feitelijke onderwijsachterstand van leerlingen
en niet zoals nu gebeurd op basis van
groepskenmerken) en voor toedeling van
extra middelen voor bijscholing en salarisverhoging voor docenten op zwarte
scholen.
De rede van Vermeulen biedt bestuurders
voldoende stof tot nadenken over de
altijd weerbarstige problematiek van
witte en zwarte scholen. Goed bruikbaar
bij discussies over het onderwijs achterstandenbeleid.

J.M.G. Leune, Onderwijs in verandering;
reflecties op een dynamische sector
(Bundel door de Onderwijsraad aan prof.
Dr. J.M.G. Leune aangeboden, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van
de Onderwijsraad. Uitgave van WoltersNoordhoff, 2001. Bij Onderwijsraad tegen
verzendkosten verkrijgbaar).
In deze bundel vinden we tien interessante publicaties van zijn hand uit de afgelopen dertig jaar. Voor mij sprongen vooral de hoofdstukken over de kwaliteit van
het onderwijs en over uitdagingen er uit.
Uitermate boeiende stof, die op onderdelen ook de discussies over het achterstandenbeleid raakt.
Voor politici van de ChristenUnie die iets
dieper willen graven dan de bestuurlijke
waan van de dag, beveel ik dit soort bundels van harte aan.

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid met resultaat. Een handreiking
(Uitgave van VNG in samenwerking met CPS. VNG Uitgeverij, Den Haag, 2001, f 36,50)
Deze brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt ook veel
discussie-stof. De VNG geeft handreikingen voor een verdere (noodzakelijke) aanscherping van het onderwijs achterstandenbeleid. Deze brochure is een must voor iedere
lokale bestuurder die onderwijs in zijn portefeuille heeft.

bescheidener rubriek

Uitdaging voor
nieuwe raadsleden
Woensdag 6 maart 2002 zal het gebeuren. Veel
ervaren ChristenUnie-politici zullen opnieuw gekozen
worden in de gemeenteraden, maar ook nieuw bloed
zal de raad in gaan stromen. Voor deze aankomende
raadsleden start dit najaar een kadercursus
gemeentepolitiek. In vijf zaterdagen zullen alle
gemeentelijke beleidsterreinen aan de orde komen.
De nadruk ligt bij deze cursus niet alleen op het
vermeerderen van kennis, maar ook op het
ontwikkelen van goede voelsprieten en politieke
stellingname. Met medewerking van ervaren
wethouders, burgemeester en raadsleden zal
worden stilgestaan bij de dilemma’s waar een
christenpoliticus zich voor gesteld ziet.
Een kritische reflectie geven op het beleid vanuit
ChristenUniestandpunten, dat is de uitdaging voor
elk (nieuw) raadslid.
De cursus is bedoeld voor mensen die voor het eerst in
de raad komen of (nieuw) op de kandidatenlijst staan.
Mocht er nog plaats zijn dan kunnen ook andere
belangstellenden deelnemen.
data:

zaterdag 13 oktober, 27 oktober,
10 november, 24 november en 8 december
tijd:
9.30 – 15.30
plaats:
Amersfoort (Evangelische Hogeschool)
aantal deelnemers: 40 (verspreid over twee groepen)
kosten: ongeveer f 250,incl. lunch en cursusmateriaal

WebWijzer. Toch hebben
we een paar aardige
verwijzingen voor u,
zoveel mogelijk in de lijn
van het thema van dit
nummer.

WWW

Deze keer een

Tijdens haar 51ste jaargang gaat zelfs het blad
Wapenveld. Christelijk perspectief op geloof en cultuur
online. Een bescheiden en ontwapenend intro brengt de
cyberuitgave van Wapenveld onder de aandacht van de
gehaaste surfer. Één recent nummer kan gratis digitaal
aangevraagd worden.
http://www.wapenveldonline.nl/
Een paar algemene verwijzingen rond het trefwoord
‘Bijbel’:
http://bijbel.pagina.nl/
http://theologie.pagina.nl/
http://www.bijbel.nl/
http://www.bijbelaktueel.org/
Christelijke politieke partijen:
www.cda.nl
www.sgp.nl
www.christenunie.nl

Twee interessante CDA-links:
De eigen site van Europarlementariër Arie Oostlander:
www.oostlander.net/artikelen/page_tw_0897.html
De site van de Beweging Christelijke Koers CDA
www.bga.nl/cda/

Voor nadere informatie: Annerieke Pruim,
0341-256744 (vanaf 1 juli: 033- 4226978) of:
acpruim@christenunie.nl

De site van de evangelische maandkrant Uitdaging.
Krant voor christenen met visie
www.uitdagingonline.nl

Opgave voor kadercursus gemeentepolitiek: stuur of
fax een briefje of email met daarin uw naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum en functie bij de
ChristenUnie (bestuurslid, raadslid, kandidaat-raadslid, lid steunfractie, statenlid of anders) naar
ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK Amersfoort of
fax: 0341-260 348 (vanaf 1 juli: 033-4226968) of
email: wvanderwal@christenunie.nl.

Voor het diepere denkwerk: de Stichting Reformatorische
Wijsbegeerte
http://come.to/reform.philos

Annuleren kan tot 1 maand van tevoren kosteloos.
Daarna wordt de volledige deelnemersbijdrage in
rekening gebracht.
Vooruitblik: in het voorjaar van 2002 kunnen (nieuwe)
raadsleden zich oefenen in het presenteren en debatteren tijdens twee trainingen die de ChristenUnie
i.s.m. een professioneel trainingsbureau organiseert.

Conservatieven:
http://members.tripod.lycos.nl/conservatisme/
http://www.ub.rug.nl/dnpp/artwet/zicht042000.html
Actualiteitenrubriek van EO en TROS nu online
(reportages bekijken op elk gewenst tijdstip):
www.2vandaag.nl
Voor veel meer links, kijk op onze internet-site:
http://www.christenunie.nl/intern/index_links.html
Interessante links te melden?
Email ze naar denkwijzer@christenunie.nl !

30

31
DenkWijzer - juni 2001

juni 2001 - DenkWijzer

IRnuhbor ui edkssonpagaam
ve

De Bijbel: bron van wijsheid ook voor het staatkundig leven
ThemaStudie door J.P. de Vries

4

De Bijbel in hart en handen
Omgang met de Bijbel in de politieke praktijk
Interview met drie christenen in ChristenUnie, CDA en VVD

8

Gods soevereiniteit, ook op staatkundig terrein
De SGP en de Bijbel in de politiek
ThemaStudie door W. Kolijn

12

Loonstra over ethiek en politiek
Recensie van ‘Zo goed en zo kwaad’
ThemaStudie door A.L.Th. de Bruijne

14

De dienst van de samenleving
Een christelijke visie op politiek en samenleving
Meningen

18

24-uurs-economie en zondagsrust
Lokaliteiten door Corine Dijkstra

20

Thorbecke, moet ik die ergens van kennen?
Column door statenlid Marjan Haak

21

Gaan we het samen beter doen?
Interactieve beleidsvorming, een inleiding
Studie lokale overheid door Erik van Dijk

22

Kiezen voor karakter
Over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Studie lokale overheid door Cors Visser

24

Geloof, bewogenheid en kritisch vermogen
Bijbelstudie door C. Stavleu

26

Doorgeslagen overheidsbemoeienis
Column door H. v.d. Lee van TEAR fund

27

BoekenWijzer
Recensies, opinies en korte besprekingen

Cursussen en WebWijzer

28
31

DenkWijzer
Thema:

Landbouw - tijd voor keuzes

Crisis in de primaire sector
Landbouw in internationaal perspectief
Inspiratot Groen van Prinsterer
WAO-rapport en solidariteit

3

jaargang 1
Studieblad van het wetenschappelijk instituut
en de bestuurdersverenigingen van de ChristenUnie

C

O

L

O

F

O

N

DenkWijzer
studieblad van de ChristenUnie
jaargang 1, nummer 3, oktober 2001
Oplage: 3100
ISSN-nummer: 1568-5845
DenkWijzer is een publicatie van het wetenschappelijk instituut (de mr. G. Groen van
Prinsterer stichting) en de bestuurdersverenigingen van de ChristenUnie.

RDueb rAi fetkrsanpa a m

Nieuwe hoofdredacteur
Ergens tussen het tweede en derde nummer van DenkWijzer heeft de redactie
een nieuwe hoofdredacteur gekregen: drs. J.P. de Vries. Hij neemt het roer over
van Kars Veling die zich meer en meer moet gaan richten op het lijsttrekkerschap van de ChristenUnie. Gelukkig blijft hij deel uitmaken van de redactie
van DenkWijzer, zodat wij zijn gedegen inbreng niet hoeven te missen.
De nieuwe hoofdredacteur is voor de meesten geen onbekende. Dhr. de Vries
heeft sinds 1963 bij het Nederlands Dagblad gewerkt (toen nog Gereformeerd
Gezinsblad), van april 1974 tot september 2001 als hoofdredacteur. Sinds juni
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1999 zit hij in de Eerste Kamer, eerst voor het GPV en nu voor de ChristenUnie.
J.P. de Vries was van 1977 tot 1999 ook voorzitter van het wetenschappelijk bureau van het GPV.
Het is dan ook met veel eer en genoegen dat wij zoveel ervaring aan het hoofd van de redactie
van DenkWijzer verwelkomen!
Hieronder De Aftrap voor het nieuwe seizoen door de nieuwe hoofdredacteur.

Terreur en veiligheid
Door J.P. de Vries
De overheden van deze wereld hebben de
zwaardmacht ontvangen om hun burgers
tegen het kwaad te beschermen. Tegen
externe vijanden hielden ze daartoe een
krijgsmacht in stand. Maar wat kan een
krijgsmacht uitrichten tegen gekaapte
binnenlandse vliegtuigen?
Vliegtuigkapingen zijn geen nieuw verschijnsel in de politieke strijd; in de jaren
zeventig was er ook een golf. Maar toen
waren de kapers er nog op uit het er zelf
levend af te brengen en daardoor liep het
meestal ook voor de meeste passagiers
goed af. Anno 2001 kregen we te maken
met kapers die hun eigen leven inzetten
in hun politieke strijd.
Het opofferen van eigen leven voor een
vriend kan een daad van hoogste liefde
zijn, zegt de Bijbel. Maar het opofferen
van eigen leven om zoveel mogelijk
slachtoffers te maken onder vijanden is
een daad van hoogste haat. Tegelijk
maakt deze inzet de bestrijding ervan en
bescherming ertegen zo moeilijk. Er
wordt nu gewerkt aan scherpere controles op vliegvelden. Maar die maken het
reizen per vliegtuig traag en duur.
Hoelang zal men dit ervoor over hebben
en alert blijven? En zal men, zoals zo vaak
in de geschiedenis, zo niet bezig blijven
de vorige oorlog te winnen en nieuwe
strategieën van terreur over het hoofd
zien?

De aanslagen hebben ook een algemeen
gevoel van onveiligheid bewerkstelligd:
dit kan morgen ook mij overkomen, ook
in Europa. En dus verwachten de burgers
dat de overheden hun verantwoordelijkheden nemen. Maar wil ze dat goed doen,
dan moet gevreesd worden dat we daar
allemaal de hinder van zullen ondervinden, bijvoorbeeld in inbreuken op onze
privacy. Waar moeten onze wetgevers de
grens trekken, opdat de goeden zo min
mogelijk gehinderd worden en de kwaden niet onopgemerkt hun gang kunnen
gaan?
Denkend aan preventie zou je nog een
stap verder kunnen gaan: moeten de rijke
landen er niet voor zorgen dat ze niet
zulke verbitterde vijanden kweken? Nu
zou over de verhoudingen tussen rijk en
arm in de wereld best veel te zeggen zijn,
maar we doen dat in dit verband niet. In
de eerste plaats omdat niets zulke gruweldaden kan rechtvaardigen, en in de
tweede plaats omdat we niet geloven in
een wereld waarin wie goed doet, ook
altijd goed ontmoet. Daarvoor is de kracht
van de zonde te sterk.
De illusie dat overheden volmaakte veiligheid kunnen waarborgen, moeten we
maar niet koesteren. Meer houvast geeft
het vertrouwen op God, die voor al de zijnen een toevlucht is in gevaren. Als wij
ons leven in Zijn dienst stellen, hoeven we
geen terreur te vrezen.
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Landbouw tijd voor keuzes

Hoogheilige is

Door Erik van Dijk, eindredacteur

verstand’

“Met het oog op de eigen voedselvoorziening, de leefbaarheid van het platteland en het

(Spreuken 9 vers 10)

behoud van een gevarieerd landschap en het verwerven van een redelijk inkomen door
boeren en tuinders is een vitale landbouw voor ons land onmisbaar. Het nationale en
Europese landbouwbeleid moet op die maatschappelijke en sociale functie zijn gericht.”
Durf te kiezen voor normen. Concept verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, p.57, actiepunt 4.33
(het verkiezingsprogramma is op te vragen bij het partijbureau of te downloaden van www.christenunie.nl)
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In het recent verschenen verkiezingsprogramma
van de ChristenUnie wordt ruim aandacht
besteed aan de landbouw, met daar omheen aanverwante thema’s als ruimtelijke ordening, milieu
en genetische manipulatie en voedselveiligheid.
Zeker 25 van de bijna 400 actiepunten gaan specifiek over de landbouw.
Om nog even op dat verkiezingsprogramma door
te gaan: naast de grote hoeveelheid concrete
actiepunten heeft de ChristenUnie ook gekozen
voor twaalf meer algemene speerpunten.
Speerpunt 8 - Bewerken en bewaren - zegt het
volgende: “De ChristenUnie zet zich in voor evenwicht tussen ‘bewerken en bewaren’ als het gaat
om de vormgeving van onze economie en de
inrichting van onze infrastructuur. Een beleid dat
gericht is op een ongeremde economische groei
leidt tot het ‘opeten’ van landschappelijke
waarden, natuurfuncties, milieuwaarden en
karakteristieke cultuurwaarden, alsof ons land,
deze wereld slechts een gebruiksvoorwerp is.
Respect voor een zorgvuldig beheer van de schepping vraagt om een radicaal andere houding.”
Landbouw staat hoog op de ChristenUnie-agenda.
De primaire sector van onze samenleving verkeert
- niet voor het eerst in de geschiedenis – in een
cruciale fase. Iedereen voelde dat haarscherp aan
ten tijde van de MKZ-crisis (minister Brinkhorst
maakte handig gebruik van die gevoelens met het
rapport-Wijffels). In het eerste artikel van dit
nummer zet Cees van Bruchem de feiten nog eens
duidelijk op een rijtje.
Als redactie vonden we het belangrijk om - nu de
eerste emoties rond de MKZ-crisis zijn weggezakt
- de balans op te maken van de landbouw in
Nederland en in breder verband. Wat dat laatste
betreft, werden we bij de tragedie rond mond- en
klauwzeer weer eens met de neus op de feiten

gedrukt, dat Nederland onderdeel van Europa
uitmaakt en gebonden is aan een Europees landbouwbeleid. Rond het inenten en ‘ruimen’ van
dieren was Europa’s wil wet.
Europa is vervolgens ook weer onderdeel van een
steeds liberaler wordende wereldmarkt. Roel
Jongeneel en Leon Meijer besteden daarom in
twee elkaar aanvullende artikelen aandacht aan
die internationale dimensie van de landbouw.
Roel Jongeneel voorziet daarnaast ook het rapport-Wijffels van kritische kanttekeningen.
In het gebruikelijke interview lopen we dan alles
nog eens na met twee leden van de Tweede
Kamer. Boeiend om te constateren dat PvdA en
ChristenUnie op heel veel punten in dezelfde richting denken. Maar niet op alle punten! Lees de
discussie maar over de Hollandse melk of over het
sleutelen aan genen ...
Het thema vindt u verder nog terug in de rubrieken DenkKader, WoordWijzer en WebWijzer.
Er is echter meer dan landbouw, ook in dit nummer van DenkWijzer. In het kader van het 200ste
geboortejaar van mr. G. Groen van Prinsterer kan
de directeur van de naar ‘Groen’ vernoemde stichting - Roel Kuiper - niet om de vraag heen wat de
actualiteit is van deze grote denker en staatsman.
Ook meenden wij niet om het rapport van de
commissie-Donner over de WAO heen te kunnen.
In BoekenWijzer vindt u een kritische bespreking.
Verder zoals altijd ruime aandacht voor onderwerpen die het lokaal bestuur raken.
“Zo ging het bij vrijwel alle boeren die ik sprak. We
hadden het over melkquota, robots, embryoimplantaties en hormoonpreparaten, maar aan het
eind van de avond hadden we het toch weer over
het land, het vee en de lucht.” (Geert Mak, Hoe God
verdween uit Jorwerd, Amsterdam 1996, p. 131)
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Crisis in de primaire sector
De positie van de Nederlandse land- en tuinbouw
Door ir. C. (Cees) van Bruchem, werkzaam bij het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) en lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie

De land- en tuinbouw staat aan de basis van onze voedselvoorziening en wordt daarom wel de ‘primaire
sector’ genoemd. Het beeld uit de krantenkoppen is dat van een sector die het milieu opscheept met een
enorme berg mest, halsstarrig schadelijke chemische middelen wil blijven gebruiken, het welzijn van de
dieren niet serieus neemt, allerlei dierziekten niet onder de knie weet te krijgen, sterk afhankelijk is van
subsidies, regelmatig de veiligheid van het voedsel in gevaar brengt en waarin ook nog eens veel armoede
voorkomt. Sommigen, zoals de Rotterdamse Professor Kol, vinden dan ook dat flinke delen van de sector
maar uit Nederland moeten verdwijnen.
keer en van pluimveevlees zelfs negen keer. Het volume
van de tuinbouwproductie is naar schatting bijna zeven
keer zo groot geworden. In dezelfde periode nam de
akkerbouwproductie slechts toe met een kleine 70% en
de productie van rundvlees met ongeveer 50%. Tussen
1960 en de komst van de quotering in 1984 was de melkproductie met 90% toegenomen, maar sindsdien is ze
met ruim 10% verminderd. De sterkste groei heeft
plaatsgevonden in de sectoren die - globaal gesproken het milieu het meest belasten en het minst worden
gesteund door het Europees landbouwbeleid: de (glas-)
tuinbouw en de intensieve veehouderij.
De akkerbouw is ‘naar zijn aard’ het sterkst grondgebonden en heeft daardoor de minste mogelijkheden om de
productie te vergroten. Al moeten deze niet onderschat
worden: zo werd rond 1950 ongeveer 4 ton tarwe van
een hectare gehaald en tegenwoordig ongeveer 8,5 ton.

Voor een goed begrip is het nuttig even terug te blikken
op de gang van zaken in de afgelopen decennia. De tabel
geeft enkele cijfers.
Geconstateerd kan worden dat de Nederlandse agrarische sector een forse expansie heeft doorgemaakt. Het
productievolume is tussen 1950 en 2000 bijna 4,5 keer
zo groot geworden. Sinds het midden van de jaren
tachtig is het groeitempo onder invloed van productiebeperkingen en milieumaatregelen aanmerkelijk vertraagd; tussen 1950 en 1970 nam de productie iedere
tien jaar toe met 40 tot 50%, in de jaren tachtig zwakte
het tempo af tot 30% en in de jaren negentig was het
nog maar een procent of acht. Globaal gesproken was de
productiegroei sterker naarmate de grondgebondenheid
geringer was. Zo is de productie van varkensvlees sinds
het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw ruim
vier keer zo groot geworden, die van eieren ruim twee

Tabel Structurele ontwikkelingen Nederlandse land- en tuinbouw, 1950-2000
Eenheid

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Aantal bedrijven

x 1000

315

284

185

145

125

97

Arbeidsvolume *)

1000 AJE **)

550

437

290

235

215

198

Oppervlakte cultuurgrond

x 1000 ha

2.328

2.317

2.143

2.020

2.006

1.956

Volume kapitaal *)

index

97

100

125

173

190

230

Volume aangekochte productiemiddelen

index

53

100

160

240

260

263

Volume bruto-productie

index

71

100

146

225

290

314

Arbeidsbezetting*)

AJE/bedrijf

1,75

1,54

1,57

1,62

1,72

2,04

Bedrijfsoppervlakte

ha/bedrijf

7,4

8,2

11,6

13,9

16,0

20,2

Productievolume per bedrijf

index

64

100

224

440

660

920

Volume kapitaal per bedrijf *)

index

84

100

190

339

430

670

Productievolume per ha

index

71

100

158

258

335

372

index

53

100

174

276

301

313

Volume aangekochte productiemiddelen
per hectare

*) schatting; **) ArbeidsJaarEenheid, Bron: LEI, grotendeels op basis van CBS-gegevens
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In de tabel is ook de intensivering duidelijk te zien: bij
een enigszins afnemende landbouwoppervlakte is de
hoeveelheid aangekochte productiemiddelen per hectare sterk toegenomen. Het gaat hier vooral om (fossiele)
energie, kunstmest en elders geproduceerd veevoeder,
maar ook om allerlei vormen van dienstverlening. Sinds
het midden van de jaren tachtig is er op dit punt sprake
van een ontkoppeling en neemt het verbruik van deze
middelen vrijwel niet meer toe.

Exportafhankelijkheid
Als de productie sterker toeneemt dan de binnenlandse
consumptie neemt de exportafhankelijkheid toe.
Momenteel wordt een kleine 75% van de toegevoegde
waarde van de Nederlandse agrarische sector behaald
met export, terwijl dit dertig jaar geleden nog minder
dan 60% was. Dit is van belang als door toenemende
maatschappelijke eisen de kosten in Nederland sterker
stijgen dan elders.
Voor binnenlandse consumenten is enig verband tussen
de maatschappelijke eisen enerzijds en de bereidheid
om voor producten die aan die eisen voldoen, extra te
betalen anderzijds, niet uit te sluiten. Maar een Japanse
of Arabische klant is echt niet bereid om voor
Nederlandse kaas extra te betalen om ons polderlandschap veilig te stellen. Een grote mate van
exportafhankelijkheid maakt de ‘vermaat-schappelijking’ van de agrarische productie er daarom niet
gemakkelijker op.

Schaalvergroting en sanering
De groei van de productie ging gelijk op met een sterke
vermindering van het aantal bedrijven en dus met een
forse schaalvergroting. Het gemiddelde productievolume per bedrijf is in vijftig jaar ongeveer 14 keer zo groot
geworden. Dit proces ging gepaard met een fysieke vergroting van machines en gebouwen, waardoor het aanzien van de bedrijven sterk is veranderd. De oppervlakte
grond per bedrijf nam toe van gemiddeld ruim 7 ha tot
20 ha en de hoeveelheid kapitaal per bedrijf (exclusief
de waarde van de grond) is naar schatting ongeveer acht
keer zo groot geworden (tabel). De bedrijven werden
groter, ‘rationeler’ opgezet, uniformer en voor een deel
meer industriematig.
Het aantal bedrijven is in die 50 jaar met 70% verminderd. De laatste paar jaar verloopt dit saneringsproces,
zoals het heet, sneller dan voorheen. Als de ontwikkeling
zo doorgaat, zijn er over dertig jaar nog zo’n 30.000
land- en tuinbouwbedrijven over, die dan minstens 3 tot
3,5 keer zo groot zullen zijn als nu. In sommige sectoren,
zoals de glastuinbouw en de varkens- en pluimveehouderij, gaat de ontwikkeling nog sneller. . Het aantal werkenden in de agrarische sector, zonder verwerkende en
toeleverende bedrijven, bedroeg in 1950 een kleine 20%
van de totale werkgelegenheid in Nederland en tegenwoordig nog circa 3,5%. Er is dus de afgelopen decennia
sprake geweest van een forse dynamiek en degenen die
beweren dat de landbouw een verstarde sector is, waarin nooit iets verandert, weten niet waar ze over praten.
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Drijvende krachten
Welke factoren zitten er achter deze ontwikkelingen?
Het valt buiten het kader van dit artikel die complexe
vraag uitvoerig te behandelen. Ik volsta daarom met
enkele punten:
- Nederland is dichtbevolkt en heeft erg veel economische activiteiten op een kleine oppervlakte.
Grond is daardoor schaars en duur. Dat dwingt de
landbouw in de richting van een intensieve manier
van produceren.
- Vergroting van de productie per arbeidskracht was
noodzakelijk om de stijging van de loonkosten te
volgen. De lonen in de agrarische sector zijn tegenwoordig (nominaal) ongeveer 20 keer zo hoog als
vijftig jaar geleden.
- De groei van de productie per arbeidskracht was
alleen mogelijk dankzij een sterke technologische
vernieuwing, die door de overheid werd gestimuleerd via onderzoek en voorlichting. Een frappant
voorbeeld was de introductie van de legbatterij in
de jaren zestig, waardoor het mogelijk werd tien
keer zoveel kippen per man te gaan houden.
Binnenkort wordt dit systeem om welzijnsredenen
overigens weer verboden.
- Door de bevolkingstoename en de stijging van de
welvaart, zowel in Nederland als in de omringende
landen, nam de vraag naar agrarische producten
toe, in het bijzonder naar ‘luxere’ producten, zoals
vlees, groenten, fruit, bloemen en planten. Deze
groei van de vraag sloot goed aan bij de
Nederlandse productiemogelijkheden. De totstandkoming van de gemeenschappelijke Europese markt
heeft dit nog versterkt.
- Een deel van de agrarische sector kon zich behaaglijk ontwikkelen achter de beschermende muur van
het EU-markt- en prijsbeleid. Dat geldt vooral voor
de melkveehouderij. Verschillende onderdelen van
de Nederlandse landbouw hebben bijzonder
geprofiteerd van de exportsubsidies - officieel
exportrestituties genoemd - waardoor de wereldmarkt kon worden veroverd met geld van de
belastingbetaler.
- Ten slotte is de ontwikkeling gestimuleerd door het
nationale beleid, zoals het ruilverkavelingsbeleid,
het fiscaal beleid en bepaalde vormen van subsidieverstrekking. Het beleid was voorheen nogal eenzijdig technisch-economisch georiënteerd. Concurrentiepositie en efficiency waren daarbij de leidende motieven. Deze ‘economistische’ oriëntatie sloot
aan bij de heersende opvattingen in de samenleving. Aanvankelijk werd expliciet aangegeven dat
het gericht was op een goedkoop voedselpakket.
Daarachter zat de gedachte dat daarmee de lonen
laag en de concurrentiepositie sterk konden worden
gehouden Daarnaast werd de bijdrage van de sector
aan de betalingsbalans van grote betekenis geacht.
Een frappant voorbeeld was de Wet Investerings-
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Rekening (WIR) waarmee rond 1980 de investeringen
in veestallen sterk werden gestimuleerd. Dat meer
stallen ook meer mest opleveren, bleef buiten
beschouwing. Momenteel worden die stallen weer
afgebroken, eveneens met subsidie. Pas sinds het
midden van de jaren tachtig komen de maatschappelijke aspecten van de productie, zoals de milieubelasting en het welzijn van de dieren, in beeld.

Goedkoop voedsel
De geschetste ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad
dat voedsel relatief goedkoop is geworden. Een groot
deel van de voordelen van de productiviteitsstijging in
de land- en tuinbouw is doorgegeven aan de consument. De prijzen van voedingsmiddelen zijn in de afgelopen vijftig jaar na correctie voor de inflatie ongeveer
40% gedaald en de prijzen die de boeren voor hun
producten krijgen, zelfs met 70%. Het verschil zit in de
marge van de verwerkende en distribuerende bedrijven.
Daarbij speelt een rol dat de producten tegenwoordig
veel meer bewerkt worden dan vroeger en dat de
voedingsmiddelenindustrie en de grote supermarktconcerns kostenstijgingen heel wat gemakkelijker kunnen
doorberekenen dan boeren en tuinders.
Dit verschil in ‘marktmacht’ moet niet onderschat worden. Zo is de omzet van het Ahold-concern ongeveer drie
maal zo groot als de omzet van alle 100.000
Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven samen. Op
wereldniveau is dat nog extremer. In zijn boek “Duistere
Machten” (Amsterdam, 2000) schrijft J.P. Smit dat zowel
in de handel en de toelevering, als in de voedingsmiddelenindustrie en in de detailhandel, 5 tot 10 ‘giganten’
reeds ongeveer 80% van de markt in handen hebben. De
invloed van deze concerns, bijvoorbeeld op het handelsbeleid of het toelaten van genetische veranderde gewassen, moet niet worden onderschat. Tegenover deze
‘giganten’ staan dan 2,5 tot 3 miljard grote en kleine
boeren. Dit verschil in marktpositie was in het verleden
een belangrijk - en mijns inziens terecht - motief voor de
overheid om de prijsvorming voor althans een aantal
agrarische (basis)producten te ondersteunen.

Schaarste en overvloed
Vooral dankzij de prijsdaling hebben de land- en tuinbouwproducten nog maar een klein aandeel (zo’n 2,5%)
in de kosten van levensonderhoud. Een verdere prijsdaling draagt dus nauwelijks bij aan een toename van de
welvaart. Aan de andere kant begint de laatste jaren
het besef te groeien dat met de toenemende overvloed
andere dingen juist schaarser zijn geworden: rust, ruimte, de menselijke maat, een schoon milieu, de afwisseling in het landschap en de variatie aan planten- en
diersoorten. Eertijds overvloedig aanwezige dingen zijn
schaars geworden. Voor een deel wordt deze verandering vertaald in een andere maatschappelijke oriëntatie
ten aanzien van de agrarische sector.
De maatschappelijke benadering van de agrarische sec-
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tor, maar ook de opstelling van de consument is echter
bepaald niet eenduidig en dat is voor de boeren een
bron van frustratie. Zwart-wit gesteld: als donateur van
‘Natuur en Milieu’ en de Dierenbescherming stelt de
consument bijna onmogelijke eisen ten aanzien van
milieu- en diervriendelijkheid, maar in de winkel kiest
hij voor het goedkoopste voedingsmiddel. Dit is niet
zomaar een gedachte van wantrouwige boeren, maar
wordt bevestigd door onderzoeken van het Rathenauinstituut (Ontwikkelingen in de Nederlandse veehouderij
(maart 2000) en Hoe oordelen we over de veehouderij?
(maart 2001)).
Voor de opstelling van de overheid geldt min of meer
hetzelfde. Enerzijds worden er steeds hogere eisen
gesteld ten aanzien van de maatschappelijke aspecten
van het productieproces, zoals welzijn van dieren, inpassing in landschap en milieuvriendelijkheid. Deze maatregelen werken in de regel kostprijsverhogend en de
boer kan dat niet in zijn prijzen doorberekenen.
Anderzijds is juist sprake van een versterking van de
economische oriëntatie, in die zin dat de prijsondersteuning en daarmee de bescherming van de agrarische
inkomens door het markt- en prijsbeleid en de daarbij
behorende vormen van productiebeheersing in het
kader van de liberalisering geleidelijk worden losgelaten. Ter compensatie worden toeslagen verstrekt, die
overigens in de praktijk voor slechts zo’n 60% compenserend zijn en bovendien alweer ter discussie worden
gesteld zodra ze goed en wel zijn ingevoerd.
Veel boeren hebben dan ook het gevoel dat ze in een
tangbeweging zitten tussen strengere maatschappelijke
eisen enerzijds en dalende prijzen anderzijds. Ik hoor
dan ook regelmatig uitlatingen in de zin van: “ze willen
ons weg hebben uit Nederland”. Sommigen voegen de
daad bij de gedachte en gaan emigreren. Deze gevoelens
vormen naar mijn mening een belangrijke voedingsbodem voor - op zichzelf niet goed te keuren - opstandige
uitbarstingen zoals bij de mond- en klauwzeermaatregelen.

Een verontrustend verschijnsel is dat een toenemende
deel van de agrarische gezinnen een inkomen heeft
beneden de zogenaamde armoedegrens. In de jaren
1997-1999 had maar liefst 29% van de agrarische gezinnen een inkomen (bedrijfsinkomen en neveninkomsten
samen) beneden de - voor zelfstandige gecorrigeerde bijstandsnorm. Dit percentage loopt geleidelijk op.
Maar zijn ze ook arm? Hier past enige relativering, wanneer we de vermogens in de beschouwing betrekken.
Het oude gezegde: ‘een boer leeft arm, maar sterft rijk’ is
nog steeds van toepassing. Het gemiddelde vermogen
van de boeren met een inkomen beneden de armoedegrens bedroeg ruim 500.000 gulden en bij stijgende
grondprijzen neemt dat verder toe. Dergelijke bedragen
passen niet erg in het beeld van armoede. We moeten
echter niet vergeten dat dit vermogen vaak de hele voorziening voor de ‘oude dag’ is, afgezien van de AOW.
Boeren, zeker die met een laag inkomen, hebben meestal
geen aparte pensioenvoorziening. Het pensioen zit in
het bedrijf. De echte armoedeproblemen zitten bij agrariërs die nog jarenlang een inkomen moeten verdienen
op een bedrijf dat in feite te weinig oplevert.

Armoede

Het is voor een buitenstaander gemakkelijk te zeggen
dat ze dan maar moeten stoppen. Gedwongen
bedrijfsbeëindiging is voor de meeste boeren die ermee
te maken krijgen, een traumatische ervaring en dat
geldt niet minder voor hun gezinnen. Het roept gevoelens op van mislukt te zijn, het gaat vaak gepaard met
een gedwongen verhuizing en het niet langer eigen
baas zijn vormt een schrikbeeld. Daarom proberen boeren zo lang mogelijk het bedrijf voort te zetten, tegen
beter weten in en in de hoop dat de tijden nog eens
beter worden.
Het ziet er echter niet naar uit dat die hoop gerechtvaardigd is. Integendeel, de eerder geschetste tangbeweging zal de inkomens nog meer onder druk zetten. In het
algemeen gesproken zullen de kleinere bedrijven daarbij
meer problemen ondervinden dan de grotere. Hier liggen grote uitdagingen voor de christelijk-sociale politiek.

We hebben gezien dat de consumenten geprofiteerd
hebben van de ontwikkelingen in de agrarische sector.
Voor de boeren en tuinders geldt dat tot op zekere hoogte eveneens. Globaal genomen hebben ze, met enige
achterstand en met lange werktijden, de welvaartsontwikkeling kunnen volgen. De laatste jaren lijkt het
beeld echter slechter te worden. In 1999 bedroeg het
gemiddelde bruto-inkomen van de agrarische gezinnen
volgens het Landbouw-Economisch Instituut ongeveer
77.000 gulden per gezin. Daarvan kwam ruim 50.000
gulden van het bedrijf, wat per gewerkt uur een inkomen van 20 gulden betekent.
De rest betrof neveninkomsten uit vermogen en
uitkeringen, maar vooral uit ‘andere baantjes’. Boeren,
maar vooral hun vrouwen, nemen er steeds vaker een
andere baan bij, in veel gevallen uit pure noodzaak.
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Landbouw in internationaal
Landbouwpolitiek van gisteren tot morgen
Door dr.ir. R.A. (Roel) Jongeneel, onderzoeker bij de leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid, Universiteit Wageningen

De Nederlandse land- en tuinbouw kan eigenlijk niet vanuit een geïsoleerd nationaal perspectief worden
beschouwd. De nationale sector is nauw verbonden met de Europese Unie. Het beleid voor de landbouw
is voor het grootste deel Brussels beleid. Met de MKZ-crisis bleek onlangs nog eens pijnlijk hoe weinig
bewegingsvrijheid we in Nederland nog hebben. Minister Brinkhorst mocht zich dan tegen het Europese
non-vaccinatiebeleid verzetten, hij kon weinig anders doen dan het beleid uitvoeren. In deze bijdrage
wordt daarom ingegaan op de Europese en internationale dimensie van de landbouw en het landbouwbeleid. Daarbij wordt zowel teruggekeken als vooruitgekeken.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Met de vorming van de Europese Economische
Gemeenschap (EG) werd in 1958 tegelijk een supranationaal Europees landbouwbeleid opgetrokken. Daarvoor
waren verschillende redenen. De belangrijkste was
waarschijnlijk dat Frankrijk alleen mee wilde doen als er
een gemeenschappelijk beleid en een gemeenschappelijke markt voor landbouw kwamen. De Duitsers, als vanouds sterk in de industrie, hadden een groot belang bij
een gemeenschappelijke binnenmarkt. Voor de Fransen,
met een minder ontwikkelde en minder concurrerende
industrie, maar met een belangrijke landbouwsector, lag
dat anders. Zij wilden graag zien dat hun landbouwbelang een plaats kreeg in de nieuwe EG. Een andere reden

was dat de landen elk individueel al een eigen landbouwbeleid voerden, dat met de vorming van de
gemeenschap op elkaar diende te worden afgestemd.
Kort samengevat zag het beleidsinstrumentarium dat
men in 1968 voor de landbouw ontwikkelde, er als volgt
uit:
Aan de buitengrens werd een importheffing ingesteld,
waarmee het prijsniveau voor landbouwproducten in de
EG op een hoger niveau werd gehouden dan op de
wereldmarkt het geval was. Die heffing was variabel,
zodat de hoogte in de EG vast was en niet meeschommelde met de fluctuerende wereldmarktprijzen. Op deze
manier werden de inkomens van de landbouwproducenten ondersteund. De consument moest wat extra
betalen. De EG, aanvankelijk nog een tekortgebied voor
de meeste landbouwproducten, had destijds in feite
alleen het instrument van de invoerheffing nodig.
Tijdelijke overschotten konden worden opgevangen
door voorraden landbouwproducten op te slaan. De
landbouwproductie in de EG groeide sindsdien echter
harder dan de vraag naar voedsel. Het tekort werd
steeds kleiner en sloeg op den duur (periode 1975-’85)
zelfs om in een overschot. Die overschotten werden met
behulp van exportrestituties (subsidies die het prijsverschil tussen de EG en de wereldmarkt overbruggen)
geëxporteerd. De goede oude tijd waarin de importheffingen de Europese schatkist juist geld opleverden, was
definitief voorbij. Er moest steeds geld bij: de exportsubsidies en opslagkosten deden een toenemend beroep op
het Europese budget.

Hervormingen
De budgetproblematiek en de toenemende irritaties
met name bij de Verenigde Staten, die haar eigen
exportbeleid doorkruist zag door dat van de EU, leidden
tot diverse aanpassingen in het landbouwbeleid. In 1984
werd in de zuivelsector de melkquotering ingevoerd. De

8
DenkWijzer - oktober 2001

ThemaStudie

perspectief
melkveehouders kregen een melkquotum, dat vastlegde
hoeveel men mocht produceren. In een aantal landen,
waaronder Nederland, werden deze quota verhandelbaar gemaakt. De sector ging niet helemaal op slot.
Individuele bedrijven konden nog wel groeien, maar dan
alleen als ze productierechten van anderen opkochten.
De totale hoeveelheid melk die mocht worden geproduceerd lag sindsdien vast. Omdat de quotumhoeveelheid
circa 10% hoger lag dan de vraag, bleef er sprake van een
structureel aanbodoverschot, dat moest worden geëxporteerd. Niettemin was met de productiebeheersing de
zaak wel onder controle gebracht. Het aandeel van de EU
in de wereldzuivelhandel is sindsdien ook teruggelopen.
De combinatie van productiebeheersing en prijsondersteuning heeft redelijk goed gewerkt. De melkveehouderij is een van de beste, meest attractieve sectoren van de
landbouw.
De tweede hervorming kwam in 1992. De Ierse landbouwcommissaris MacSharry slaagde erin om met een
plan dat zijn naam droeg, het landbouwbeleid op een
ander spoor te zetten. Men zette in op een vermindering
van de traditionele prijssteun. Dat had als voordeel dat
de afstand tussen de landbouwprijzen in de EU en op de
wereldmarkt werd verkleind. Het zou dus gemakkelijker
en minder kostbaar worden als EU te exporteren. Het
nadeel was dat de producenteninkomens dan naar
beneden zouden gaan. Dit werd ‘gerepareerd’ door de
boeren zogenaamde compenserende directe inkomenstoeslagen te geven (in de vorm van dierpremies en hectaretoeslagen). Bovendien werd de steun voor de akkerbouw afhankelijk gemaakt van deelname aan een braakleggingsprogramma.
De omslag van MacSharry had als ander voordeel dat de
EU haar prijssteun verminderde en daarmee gemakkelijk(er) aan de voorwaarden kon voldoen die in de handelsliberalisatiebesprekingen in het kader van de GATT
(de Uruguay Ronde) werden gesteld. Onder druk van met
name de Amerikanen was landbouw voor het eerst in
die handelsliberalisatiebesprekingen opgenomen. In het
uiteindelijke resultaat van die besprekingen, de
Agreement on Agriculture, verplichtten de deelnemende
landen zich om hun traditionele prijssteun met 20% te
verlagen, hun importtarieven met 36% terug te brengen,
hun exportsubsidies te verlagen met een waarde van
36% en een volume van 21% en de toegang van buitenlandse producten tot de eigen markt te vergroten (door
zogenaamde tariefquota). Dit akkoord ging in 1995 in en
strekt zich uit over een periode van 6 jaar. De overeenkomst loopt op dit moment af en er zijn sinds december

1999 (Seattle) al nieuwe besprekingen gaande in het
kader van de zogenaamde Millennium Ronde van de
wereldhandelsorganisatie (WTO), de opvolger van de
GATT. Het belangrijkste knelpunt voor de EU van het
Uruguay Ronde-akkoord bleek uiteindelijk de beperking
op de gesubsidieerde export te zijn. Ook in de nieuwe
ronde, waarin men de bestaande regels verder zal willen
aanscherpen, zal dit een heikel punt worden.

Agenda 2000
In 1999 kwam de Europese Commissie met een nieuw
pakket maatregelen voor de landbouw, ‘Agenda 2000’
geheten. Het plan betekent een voortzetting op de weg
die sinds MacSharry al was ingeslagen. De traditionele
prijssteun wordt verder afgebouwd (granen, vlees en
zuivel), terwijl de compenserende directe betalingen c.q.
hectare- en dierpremies worden opgevoerd. Voor de granen is het EU-prijsniveau daarmee inmiddels dicht op
het niveau van de wereldmarkt gekomen. Voor andere
producten is de afstand nog aanzienlijk (vlees, zuivel en
suiker). Voor zuivel en suiker, waarvoor een quoteringssysteem geldt, bestaan er krachten die van de quotering
af willen en het protectionisme voor deze producten willen verminderen. De melkquotering wordt voorlopig
toch nog tot 2008 gehandhaafd en ook de suikerquotering lijkt voorlopig nog niet van de baan.
Met Agenda 2000 speelt de Europese Commissie in op
de druk tot verdere liberalisatie uit het kamp van de
wereldhandelsbesprekingen. Tegelijkertijd probeert men
zich klaar te maken voor de uitbreiding van de EU met
de Midden- en Oost-Europese landen. De geleidelijke
beëindiging van het markt- en prijsbeleid betekent dat
straks aan die landen geen hoog ondersteuningsniveau
behoeft te worden geboden. Bovendien gaat de
Commissie ervan uit dat de nieuwe landen geen recht
hebben op directe inkomenstoeslagen, omdat die juist
ter compensatie dienen van het verlies aan prijssteun.
Omdat de boeren in de nieuwe landen nooit een dergelijke prijssteun hebben gehad, behoeven ze ook niet voor
het verlies ervan te worden gecompenseerd. De toetredende landen verzetten zich tegen die redenering van de
Commissie en er zal uiteindelijk wel een compromis
worden gevonden.
Een ander element dat met Agenda 2000 wordt benadrukt is de multifunctionaliteit van de landbouw.
Benadrukt wordt dat de landbouw, als verreweg belangrijkste grondgebruiker, een belangrijke rol speelt bij het
leefbaar houden van het platteland en bij de vormge-
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ving van het landschap. In gebieden met extra handicaps of bijzondere waarden vraagt dat om aangepaste
ondersteuning. Landbouwcommissaris Fischler wil daarom dat de landbouwsteun gekoppeld wordt aan het vervullen van die bredere functies. Enerzijds wordt er geld
vrijgemaakt om ‘landbouw met een verbrede doelstelling’ mogelijk te maken, terwijl er anderzijds een tendens is om de bestaande directe inkomensbetaling sterker te koppelen aan voorwaarden op dit gebied. In het
kader van de Millennium Ronde wil Fischler ook erkenning van de multifunctionaliteit van de landbouw. De VS
en de CAIRNS-groep (Australie, Nieuw-Zeeland, e.a.) verzetten zich daar vooralsnog tegen, omdat ze bang zijn
dat multifunctionaliteit zal worden aangegrepen om, zij
het onder een nieuwe vlag, een stuk ordinair protectionisme in de landbouw overeind te houden. Andere landen (Noorwegen, Zwitserland, Japan en Korea) willen
zelfs nog verder gaan dan de EU.

Evaluatie van het verleden
Zoals ook Van Bruchem in zijn positieschets van de
Nederlandse land- en tuinbouw al heeft aangegeven,
heeft de landbouw de afgelopen decennia een dynamische expansie doorgemaakt. De productie is sterk
gegroeid, sterker dan de vraag. Die productiestijging is
gedeeltelijk een gevolg van de prijsondersteuning: hogere prijzen lokken extra aanbod uit. Overigens zijn
ondanks de prijsondersteuning de prijzen in reële zin
voor de meeste landen trendmatig gedaald. Een belangrijker factor is de technische ontwikkeling geweest: nieuwe technieken, dierhouderijsystemen, verbeterde gewassen, fokkerijprogramma’s, etc. Die technische vindingen
en innovaties hadden en hebben een vaak vrij autonoom
karakter. De informatierevolutie en de biotechnologie
zijn niet primair bedacht om de landbouw ermee vooruit te helpen, maar er liggen, nu die ontwikkeling eenmaal in gang is gezet, wel enorme toepassingsmogelijkheden voor de landbouw. Omdat die technische vooruitgang vaak leidde tot een verhoging van de productie per
hectare en/of per arbeider in de landbouw en omdat
grond en gezinsarbeid vrij vaste productiefactoren zijn,
was het eindresultaat een forse toename van de totale
productie. Omdat de vraag naar voedselprodukten weinig prijsgevoelig is, was het gevolg een trendmatige
prijsdaling op de wereldmarkt.
Volgens de Amerikaanse landbouweconoom Cochrane
lopen de boeren in een tredmolen. Ze proberen vooruit te
komen door nieuwe technieken te introduceren, maar na
verloop van tijd blijkt dat niet alleen de productie is toe-
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genomen, maar ook de prijzen zijn gedaald. In inkomen
gaan ze er dus weinig op vooruit. Stilstaan in een tredmolen is ook gevaarlijk: wie niet meedoet, valt buiten de
boot. Het voordeel van de technische ontwikkeling wordt
(zonder corrigerend beleid) in feite eenzijdig aan de consument doorgegeven in de vorm van lagere prijzen.
Het moderniseringsproject van de landbouw dreigt nu in
meerderlei opzichten het slachtoffer te worden van het
eigen succes. Het vooruitgangsstreven en de productieexpansie hebben tot een eendimensionale ontwikkeling geleid, die weliswaar indrukwekkend is, maar tegelijkertijd steeds meer vragen oproept. De exportmogelijkheden blijken eindig te zijn en een houdbaar landbouwbeleid moet daar wel rekening mee houden. Maar
er is meer. Het dier is meer en meer gereduceerd tot louter productiemodel, waarvan de eigenwaarde wordt
opgeofferd aan de ongebreidelde opvoering van het productieve vermogen of excessieve consumentenwensen.
De landbouw draagt weliswaar bij aan het landschap,
maar dan denken we toch vooral aan de oude boerderijen en houtwallen. De moderne bedrijven trekken ons
veel minder en de problemen met mest, stank en milieu
hebben de grenzen van de maatschappelijke acceptatie
inmiddels ook overschreden.
Ondanks het eigene van de landbouwproblematiek zijn
de opgeroepen spanningen niet uniek voor de landbouw.
De rest van de economie en de samenleving is vaak evenzeer in de ban van het vooruitgangs- en beheersingsstreven. Als zodanig is de landbouwproblematiek uiting van
een averechtse cultuurontwikkeling. Die dieptedimensie
maakt de problematiek wel extra weerbarstig.

Bakens voor de toekomst
Met de nota Voedsel en Groen en het Rapport-Wijffels
heeft het ministerie van LNV zijn visie op de toekomst
aangeduid. In het laatste rapport wordt het dilemma
waarvoor de land- en tuinbouw staan, treffend aangegeven. Men moet eigenlijk twee ‘heren’ dienen. Enerzijds is
er een internationale markt, die gegeven minimumrandvoorwaarden vraagt om een zo laag mogelijke prijs.
Anderzijds is er een stedelijke hoog-ontwikkelde omgeving die meer en meer eisen stelt aan de omgang met
dieren (productiewijze), het milieu, de natuur en graag
uitbreiding van de schaarse eigen levensruimte wil.
Niemand kan twee heren dienen en daarmee lijkt de
land- en tuinbouw al bij voorbaat in een onmogelijke
spagaat terecht te zijn gekomen. LNV lijkt nog steeds
voor beide ‘heren’ tegelijkertijd te willen kiezen. Wat is
wijsheid?

ThemaStudie
In plaats van een eigen of alternatief toekomstvisioen te
schetsen lijkt het me beter naar bakens te zoeken die het
schip kunnen helpen de klippen te vermijden. Daarvoor
is kennis van het verleden nuttig. Juist uit de problemen
van gisteren en uit de spanningen van vandaag valt iets
te leren over de ontspoorde landbouwontwikkeling.
Belangrijke noties in dit verband zijn:
- landbouw dient niet alleen te draaien om louter productie. Hij speelt ook een rol in het beheer van en
met respect omgaan met de schepping. Verantwoord
rentmeesterschap dient daarbij het leitmotiv te zijn;
- de landbouw moet rekening houden met ecologische
kringlopen en balansen;
- de landbouw levert een essentiële bijdrage aan voldoende, veilig, gezond en goedkoop voedsel en is
daarmee een zinvolle economische activiteit.
Productie mag echter geen doel in zichzelf worden:
alleen een landbouw die (naar haar eigen aard)
dienstbaar is heeft maatschappelijk en economisch
gezien bestaansrecht;
- in de landbouw, sterker nog dan in andere sectoren
van de economie, geldt dat men zich rekenschap
dient te geven van een ‘economie van het genoeg’
(Goudzwaard). De menselijke maag is beperkt, er is
een natuurlijke verzadigingsgrens. De organisatie
van de productie dient daarop te worden afgestemd;
- die afstemming betekent dat de eigen hulpbronnen
(bebouwde grond) op een verantwoorde wijze dienen
te worden ingezet en dat landbouwontwikkeling
rekening moet houden met de grenzen aan de groei;
- de producenten moeten voor het geproduceerde en
geconsumeerde voedsel een passende beloning ontvangen, die de zinvolheid van hun activiteit recht
doet. Eenzijdige oriëntatie op de wereldmarkt, die
sterk het karakter heeft van een restmarkt waarop
landen hun (relatief t.o.v. de productie) kleine overschotten dumpen of kleine tekorten aankopen, is
daarbij misplaatst. Wereldmarktprijzen hebben een
fluctuerend en incidenteel karakter en zijn niet gebaseerd op kostendekkende productiekosten. Het is
onverantwoord de producenten aan de willekeur van
een dergelijke wereldmarkt uit te leveren.

Conclusie
Mijn conclusie is dat de landbouw inderdaad geen twee
heren kan dienen en dat er dus duidelijke en onomwonden keuzes moeten worden gemaakt. Het heeft geen zin
een overspannen heilsverwachting te koesteren van verdere handelsliberalisatie. De vrije wereldmarkt lost de
landbouwproblematiek niet op. Het resultaat zal een
moordende prijsconcurrentie zijn, waarin de landbouw
in een poging tot overleven verder voortholt op het jaagpad van de eendimensionale productiviteitsgroei.
Hoewel met name de EU en de VS beter zouden moeten
weten, kiezen ze beide voor een sterke exportoriëntatie.
Ondanks alle retoriek over vrijhandel en liberalisatie
zouden juist de ontwikkelingslanden daar in de WTO-

ronde wel weer eens het slachtoffer van kunnen worden.
Dat mag niet. Er moet voor een houdbare landbouw
worden gekozen, waarin beheersing van de productie
een rol speelt.
In combinatie met productiebeheersing is er ruimte
voor een prijs- en inkomensbeleid dat adequate beloning van de ingezette productiefactoren mogelijk
maakt. De maatschappelijke eisen die aan de landbouwproductie worden gesteld, moeten daarbij serieus worden genomen. De prijs- en inkomensondersteuning

Het dier is meer en meer gereduceerd tot louter
productiemodel, waarvan de eigenwaarde
wordt opgeofferd aan de ongebreidelde
opvoering van het productieve vermogen of
excessieve consumentenwensen.
dient te worden gekoppeld aan een verantwoorde productiewijze. Waar zaken in het verleden zijn ontspoord
(met name in de intensieve veehouderij) moeten we de
moed hebben om te herstellen wat mis is gegaan. Zowel
de overheid als de boeren dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontstane problemen en hebben
daarom ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
deze op te lossen. De overheid mag zich daar niet aan
onttrekken en de gevolgen van een ontwikkeling waar
ze medeschuldig aan is, eenzijdig op de sector afwentelen.
De noodzaak tot het voeren van een prijsbeleid neemt
overigens eerder toe dan af. De machtconcentratie bij de
toeleverende en verwerkende industrie en detailhandel
is al groot en neemt alleen nog maar toe (denk o.a. aan
biotechnologie). Daarbij komt dat de productieketens
steeds meer een ondoorzichtig, gesloten en contractueel
karakter krijgen. De primaire sector, bestaande uit vele
kleine (gezins)bedrijven, komt dan gemakkelijk in de
knel. Een prijsbeleid kan die druk mee opvangen.
Met de toename van de welvaart en de daarmee verschuivende consumenten- en samenlevingswensen worden aan de land- en tuinbouw nieuwe eisen gesteld. Die
ontwikkeling tot een multifunctionele of ‘verbrede’
landbouw kan alleen maar worden toegejuicht. Omdat
het hierbij nogal eens gaat om de voortbrenging van
wat economen publieke goederen noemen, ligt hier een
speciale beleidstaak voor de overheid. Publieke goederen
onttrekken zich namelijk per definitie aan de normale
marktwerking. Ze zijn wel gewenst, maar zullen, als het
van de markt afhangt, niet worden aangeboden.
Daarom is versterking van de middelen en mogelijkheden van het plattelandsbeleid nodig.
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De toekomst van de Europese
Door dr. ir. L.E. (Leon) Meijer, beleidsmedewerker Landbouw en Visserij van de Eurofractie ChristenUnie-SGP

Ede en Wageningen zijn met elkaar verbonden via de Mansholtlaan. Sicco Mansholt was een
herenboerenzoon uit Groningen, Nederlands minister van Landbouw van 1945 tot 1958 en
Europees Landbouwcommissaris van 1958 to 1972. Mansholt formuleerde in de naoorlogse
jaren een visie op landbouw die jarenlang model stond voor het Europese landbouwbeleid.

Doel van Mansholts beleid en dat van de EEG bij haar
oprichting was: een verbetering van de productiviteit,
stabilisering van de markten, het garanderen van een
boereninkomen, redelijke prijzen voor de consumenten
en het veiligstellen van de voedselvoorziening1.
Mansholt benadrukte daarbij een industriële benadering van de landbouw, die vooral door schaalvergroting,
mechanisatie, externe input van nutrienten (kunstmest,
veevoer) en een stabiel prijsbeleid (gegarandeerde prijzen voor de producten) werd gestimuleerd2. De
Mansholtlaan tussen Ede en Wageningen is een kaarsrechte weg zoals we die in gebieden waar de ruilverkaveling ten behoeve van de grootschalige landbouw is
doorgevoerd, veelvuldig tegenkomen. Het is daarmee
een voorbeeld van Mansholts model.
De helft van de begroting van de Europese Unie wordt
besteed aan de landbouw. Het is echter niet terecht om
het bedrag van 44 miljard euro dat de Europese Unie
voor de landbouw in 2001 had begroot, af te schilderen
als exorbitant hoog. Gezien in samenhang met de overheidsbegrotingen van de 15 lidstaten, beslaat de uitgave
voor de landbouw slechts 2%. ‘Brussel’ neemt het leeuwendeel van de uitgaven in de landbouw voor zijn rekening. Bestrijding van de recente crises in de landbouw
zoals BSE en MKZ kosten de Unie miljoenen euro’s. In het
geval van BSE worden enorme hoeveelheden vlees uit de
markt gehaald en vernietigd. Van de vergoeding die de
boeren ontvangen is 70% afkomstig uit Brussel en 30%
afkomstig van de betreffende lidstaat.

productiestimulans deels weggenomen4. Om het inkomen van de boeren veilig te stellen en een Europese
landbouw te blijven garanderen zocht men naar niethandelsverstorende vormen van subsidie. Veel subsidievormen, ook de zogenaamde MacSharry premies, zijn
niet of nauwelijks aanvaardbaar voor de handelspartners binnen de WTO. Dit is één van de redenen waarom
de Europese Unie met Agenda 2000 het model van de
multifunctionaliteit van de landbouw heeft geïntroduceerd. Met dit model tracht zij haar handelspartners te
overtuigen dat afgezien van de productie van primaire
grondstoffen de landbouw ook verantwoordelijk is voor
een scala aan andere taken (vooral plattelandsontwikkeling). Deze taken komen in aanmerking voor overheidssubsidies en werken - volgens de EU - niet handelsbelemmerend5. Agenda 2000 bracht ook het milieu-effect
van de landbouw voor het eerst onder de aandacht.
Eén van de meest recente prikkels tot de hervorming
(Agenda 2000) vormt de komende uitbreiding met
Midden en Oost Europese landen. Bij een toepassing van

De verdeling van 40.6 miljard euro die in 1999
aan het europees landbouwbeleid zijn uitgegeven in
percentage per lidstaat

Agenda 2000
Het landbouwbeleid dat door Mansholt was ingezet,
was succesvol, maar het succes was tegelijkertijd z’n
zwakte. Het loslaten van de marktwerking leidde tot
overschotten. De bevordering van het intensief gebruik
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen leidde tot aantasting van het milieu3. De opeenvolgende hervormingen trachtten de negatieve gevolgen van het beleid bij
te stellen.
De MacSharry hervorming van 1992 vormde een fundamentele wijziging in het landbouwbeleid met haar
omslag van prijs naar inkomenssteun, daarmee werd de
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e landbouwsubsidies
het huidige systeem van garantie en interventie prijzen
en van hectare- en dierpremies op de landbouw van de
toetredingslanden wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid onbetaalbaar. Europees
Landbouwcommissaris Fischler waarschuwt dat het verstrekken van subsidies aan de landbouw in deze landen
hen de prikkel tot verandering ontneemt en daarmee de
ontwikkeling van gezonde landbouwstructuren verhindert6.

Toekomst van EU landbouwsubsidies
WTO onderhandelingen dwongen (en dwingen) de
Europese Unie haar landbouwbeleid te hervormen.
Landbouwsubsidies zijn in de loop van de tijd van vorm
verandert: vandaag gaat 70% van het landbouwbudget
direct naar de boeren terwijl in 1991 nog 90% besteed
werd aan interventie en exportsubsidies7. Met de toetreding van 11 à 12 nieuwe lidstaten is ook het systeem van
directe betalingen niet langer houdbaar. De verwachting
is dan ook dat deze vormen van betaling verder zullen
worden afgebouwd en op den duur vervangen worden
door voornamelijk premies op het gebied van plattelandsontwikkeling. Daaronder kunnen thema’s als landschapsbeheer, dierenwelzijn en ecologische productievormen vallen. De duur van deze verandering laat zich
moeilijk schatten. Beslissingen over het GLB worden
genomen door de Raad van landbouwministers.
Stemming in deze Raad gebeurt bij gekwalificeerde
meerderheid. Dat houdt in dat een voorstel van de
Europese Commissie aangenomen wordt als minimaal
62 punten wordt behaald. Nederland, en de andere kleine landen hebben ieder 5 punten, de grote landen ieder
10. Grote landbouwnaties, met name Frankrijk dat het
meest profiteert van de landbouwsubsidies, hebben in
het verleden de hervormingen aanzienlijk vertraagd en
zelfs van koers gewijzigd. De verwachting is dat dit ook
in de toekomst zal gebeuren. De hectare- en dierpremies
zullen daarmee nog jaren voortbestaan en de boeren in
de toetredingslanden zullen geconfronteerd worden met
jarenlange overgangstermijnen.

Besluitvorming over het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB)
De democratische controle van de landbouwministers in
de Raad laat te wensen over. Dit tekort wordt aangeduid
als het democratisch gat. De Nederlandse minister wordt
voor zijn standpunt in de Raad nauwelijks aan de tand
gevoeld in de Tweede Kamer.
Het Europees Parlement (EP) heeft op landbouwgebied
adviesrecht. Dat wil zeggen dat ze advies mag uitbrengen op de voorstellen van de Europese Commissie, maar
geen stem in de besluitvorming heeft. Dit in tegenstel-

ling tot bijvoorbeeld milieuzaken waar het EP medebeslissing heeft. Gezien het ver doorgevoerde Europese
karakter van het GLB, zou het de democratische controle
ten goede komen als het EP meer bevoegdheden kreeg
op het landbouwbeleid. Dat zou onder meer op het
gebied van dierziektenbeleid de kans op het afschaffen
van het non-vaccinatiebeleid een stuk reëeler maken.

Ombuiging van het landbouwbeleid
Mansholt kwam aan het einde van de jaren zeventig, na
zijn loopbaan als Europees Landbouw commissaris, tot
het inzicht dat zijn industrieel landbouwmodel faalde.
Gesubsidieerde productie, schaalvergroting en het negeren van biologische wetmatigheden resulteerde in een
landbouw die haar eigen ondergang groef. Hij hield een
pleidooi voor de terugkeer naar de gezinsbedrijven met
oog voor de ecologische fundering van de landbouw8.
Een pleidooi dat in die tijd echter nergens resulteerde in
een aanpassing van het beleid. De industriële bedrijfsvoering was al vergaand geinstitutionaliseerd. Het einde
van de Mansholtlaan maakt - net voor de A12 - een
bocht, en ook dat blijkt waarheidsgetrouw…
Het Europese landbouwbeleid heeft de boeren in de
Unie aangezet tot ongezonde productievormen. In de
Europese politiek maken de parlementariërs van de
Eurofractie ChristenUnie-SGP zich sterk voor een aanpassing van het beleid en een herstel van het rentmeesterschap van de boer in zijn productievormen
(denk aan dierenwelzijn) en ook in zijn rol van beheerder van het cultuurlandschap. Verantwoordelijk boeren
met oog voor Gods schepping kan niet als de boer naar
winstmaximalisatie moet streven, het boerenbedrijf is
geen economische activiteit pur sang. Daarom verdient
de landbouw bescherming maar tevens moet de markt
en dat is de consument, beseffen dat zijn koopgedrag
beslissend is of de Europese boer nog voort kan ploegen.
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Moeizaam of duurzaam?
De toekomst van de Nederlandse landbouw
Door Erik van Dijk

We spraken elkaar op de boerderij van Harm Evert Waalkens in Finsterwolde, midden in het weidse
Groningse landschap, midden in wat eens het communistische bolwerk van Nederland was.
Harm Evert Waalkens leidde zijn Tweede Kamer collega Dick Stellingwerf rond op zijn sinds kort volledig
biologische boerderij en plofte daarna neer op zijn praatstoel. Er ontspon zich vervolgens een boeiend
gesprek over de toekomst van de Nederlandse landbouw met twee bevlogen politici die verder durven te
kijken dan hun neus lang is.
Dé landbouw bestaat niet. Daarom liepen we in dit
interview de verschillende landbouw-sectoren langs. Dat
leverde een sterk wisselend beeld, een landschap met
toppen en dalen.

Tuinbouw
In de tuinbouw zien Waalkens en Stellingwerf beiden
een sterke sector met goede toekomstmogelijkheden,
maar plaatsen wel een paar stevige kanttekeningen:
Waalkens: Er zitten wel een aantal voetangels en klemmen met name op het punt van de fysieke ruimte.
De herstructurering van de glastuinbouw gaat in te
langzame snelheden. Dat gaat niet goed. De tuinbouw is
als innoverende sector bezig in een sterk verouderde
omgeving.

‘Moreel onaanvaardbaar dat in de MKZ-crisis
gezonde dieren afgemaakt moesten worden.’
Dick Stellingwerf

Stellingwerf: Je ziet een drang om te intensiveren, uit te
breiden, te moderniseren. Mijn zorg is dat we daar in
dezelfde fout gaan vallen als in het verleden bij de intensieve veehouderij. Vooral wat betreft de ruimtelijke kant
moeten we oppassen dat we niet overal in Nederland
kascomplexen gaan neerzetten. Er is een besluit genomen om de glastuinbouw te concentreren, maar er blijft
toch wel een druk om op meer dan de tien aangewezen
locaties te gaan ontwikkelen.
Waalkens: We moeten er voor zorgen dat we die
versnippering tegengaan. Deze sector zou zich moeten
concentreren op nog minder dan 10 locaties. Je zult een
aantal glazen steden moeten bouwen, waarbij de totale
oppervlakte van de glastuinbouw ongeveer gelijk blijft
met wat het nu is.
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Akkerbouw
Afgaand op de inschatting van de twee volksvertegenwoordigers staat de traditionele, extensieve akkerbouw met als belangrijkste producten granen en aardappelen
- voor een grote omslag.
Waalkens: De extensieve akkerbouw, die bijna alleen
nog maar voor de voer-sector produceert, heeft eigenlijk
geen bestaansgrond meer in renderende zin. Als je kijkt
naar het grondgebruik en je vergelijkt Nederland met de
rest van Europa, dan moet je concluderen dat de extensieve akkerbouw als zelfstandige sector onvoldoende
concurrentiekracht heeft.
Stellingwerf: Dat zou een vrij trieste conclusie zijn. Juist
die sector brengt de grondgebondenheid en het kringloopdenken in praktijk. Als er in Nederland geen brood
meer te verdienen zou zijn in deze sector, wat zou dat
betekenen voor het landschap en de structuur van de
Nederlandse landbouw?
Waalkens: Die oppervlakte aan akkerbouw zou je uit
kunnen ruilen tegen een sector die meer concurrentiekracht heeft. De melkveehouderij is één van de successectoren in de Nederlandse landbouw. Je kunt de melkveehouderij en akkerbouw nog wel in combinatie zien,
waarbij de melkveehouderij haar eigen voer teelt of uit
dezelfde regio haalt, maar de rest van de extensieve
akkerbouw heeft daar geen plek in. Ik ben zo eerlijk of
misschien wel zo hard om te zeggen, dat als een sector
economisch niet duurzaam ingericht kan worden, de
overheid zich er dan ernstig op moet beraden of zij daar
dan de beschermparaplu boven zou willen blijven houden of dat zij er een vangnet onder zou willen plaatsen.

Melkveehouderij
Als ik het voorafgaande beluister, staat de melkveehouderij er veel beter voor?
Waalkens: De melkveehouderij is goed gefundeerd. Ik
denk dat de zij samen met de industrie die daar
omheen zit - de coöperaties en de verwerkingsindustrie
- een geweldige klap kan uitdelen op de wereldmarkt.
We zitten alleen wel met een aantal remmende elemen-

ThemaInterview
Dick Stellingwerf (li.)
Lid van de Tweede Kamer voor de
ChristenUnie sinds 1994. Daarvoor was
hij twaalf jaar gemeenteraadslid en
wethouder in Ede, waar hij nog steeds
woont. Daarnaast was hij ook lid van de
provinciale staten in Gelderland.

Harm Evert Waalkens (r.)
Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
sinds 1998. Voor die tijd was hij naast boer
ook bestuurder bij landbouworganisaties.
In de afgelopen jaren is hij met zijn
boerderij volledig overgeschakeld op de
biologische landbouw met deels melkvee
en deels stieren voor een verantwoord
stukje vlees.

ten die ter discussie gesteld moeten worden, want de
kostprijs van de melk is te hoog.
Waalkens wil daarom onder meer af van het melkquoteringssysteem, het vanuit de overheid gereguleerde
systeem om de productie van melk binnen bepaalde
grenzen te houden, waarbij elke melkveehouder gebonden is aan een maximumhoeveelheid (quotum) melk.
Stellingwerf ziet ook een goede toekomst voor de melkveehouderij in Nederland, maar dan wel mét quotering:
Ik denk juist dat met dat quoteringssysteem de voorwaarde wordt geschapen, waardoor de prijs op niveau
kan blijven en de melkveehouderij hier in West-Europa
met zeer hoge loonkosten en zeer hoge grondkosten veel hoger dan elders op de wereldmarkt - een zelfstandige markt kan blijven.
Waalkens ziet meer in een gematigde en gestuurde
vorm van liberalisering, waarbij de overheid zich niet
meer bemoeit met vraag en aanbod:
Ik vind discipline in de aanbodsfeer absoluut heilzaam,
maar het is de vraag of de overheid daar een taak in
heeft.
Het was goed dat de overheid indertijd ingreep met die
melkplassen, boterbergen, melkpoederbergen en noem

maar op, maar nu moeten we geleidelijk overstappen
van een overheidsgereguleerd quoteringssysteem naar
misschien wel een systeem van leveringsrechten, waarbij
je de industrie, de sector en de markt zelf laat bepalen
wat - afhankelijk van de vraag - het aanbod zou moeten
zijn.
Je moet de overheid terugbrengen in een positie waar zij
de maatschappelijke randvoorwaarden stelt. De overheid
moet heel scherp letten op de sociale aspecten, het
milieu, het dierenwelzijn, het landschappelijk aspect
enzovoort. Dat kun je niet overlaten aan de markt, want
de markt heeft geen geweten en geen geheugen.
Dick Stellingwerf heeft nog zo zijn aarzelingen bij deze
aftrap voor de melkquoteringdiscussie: Ik constateer dat
er veel kritiek was toen het systeem werd ingevoerd,
maar dat daarna door velen in de sector is geconstateerd
dat het systeem naar tevredenheid werkt. Nu moet je
altijd oppassen dat die tevredenheid geen gezapigheid
wordt en dat men alleen nog maar op de winkel past,
maarde overheid zou een verkeerd besluit nemen als zij
de landbouw zijn beschermde status zou afnemen. De
landbouw is nu eenmaal een sector met een geheel
eigen aard. Die kun je niet geheel aan de liberale markt
overlaten. Zo werkt de landbouw met levende dieren en
is zij afhankelijk van het klimaat. Daarnaast is de voedselproductie letterlijk van levensbelang voor de samenleving. Tenslotte geeft de landbouw kwaliteit en openheid
aan het landschap. Voor zo’n sector heeft de overheid
een bijzondere verantwoordelijkheid.
Waalkens: Ja, maar dan is het maar net met welke
instrumenten je daarop gaat sturen.
Stellingwerf: Ik ben er beducht voor dat als je het oude
systeem aan de dijk gaat zetten en gaat sturen op die
maatschappelijke aspecten, het zich uiteindelijk niet
vertaalt in een reële prijs voor de boer en dat per saldo
die sector die nu relatief goed draait in de problemen
komt.
De consumenten moeten uiteindelijk gewoon meer
voor hun voedingsmiddelen gaan betalen. Dat hebben
ze feitelijk tientallen jaren te weinig gedaan.
Het quoteringssysteem vervult daarin juist een hele
goede regulerende rol.

Intensieve veehouderij
Hoe staat het er – als laatste van de landbouwsectoren met de intensieve veehouderij voor en heeft deze sector
nog toekomst met alle problemen van dierziekten, dierenwelzijn en mest?
Stellingwerf: Ik denk dat er wel toekomst is, maar in deze
sector zal men meer grondgebonden moeten worden
ener moet zekerheid zijn dat de mineralenproductie verwerkt kan worden (er moet genoeg land in de buurt zijn
om de mest kwijt te kunnen, EvD), dat het dierenwelzijn
goed zit, dat het past in het landschap enzovoort.
Waalkens: Uitgaande van gesloten kringlopen past de
intensieve veehouderij goed in een verstedelijkte omgeving, maar dat werken met gesloten kringlopen zou wel
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grote consequenties hebben die kunnen resulteren in
een halvering van de sector.
Uitgangspunt moet zijn dat iedereen zich aan de standaardregels houdt en daar mogen in Nederland nog
scheppen bovenop. Het is nog niet streng genoeg. In een
aantal sectoren zoals de pluimveehouderij zijn wel
afspraken gemaakt, maar het duurt allemaal erg lang.
Stellingwerf: We hebben in het verleden toegelaten en
zelfs gestimuleerd dat deze sector zich op deze manier
ontwikkelde. Het geeft geen pas daar nu verontwaardigd over te doen. Men zal nu wel naar een duurzame structuur toe moeten. Sluiting van kringlopen in alle
opzichten. Dat zal ook een prijskaartje krijgen. Daar zal
uiteindelijk ook een consumentenprijs tegenover moeten staan.

Biologische landbouw
Stellingwerf: De biologische landbouw komt het meeste
tegemoet aan het denken in kringlopen en aan het voorzien in die publieke waarden. Daarin ligt een groot
belang voor de Nederlandse samenleving. Aangezien de
biologische landbouw nog in de kinderschoenen staat, is
er reden om die sector extra te stimuleren.
Zou volgens jullie dan de hele Nederlandse landbouw de
biologische kant op moeten?!
Waalkens: De biologische landbouw heeft wel een hele
tijd kopwerk verricht, maar er zijn meerdere ontwikkelingen die in de landbouw een voortrekkersfunctie zouden kunnen vervullen. Je moet niet alleen inzetten op de
biologische landbouw.
Stellingwerf: Je kunt niet als doelstelling nemen dat

‘De inkomenspositie van boeren is in de
land- en tuinbouw een heel kwetsbaar
punt. De marges zijn te klein voor de
gewenste ontwikkelingen.’
Harm Evert Waalkens

100% van de Nederlandse landbouw biologisch moet
worden.
De biologische landbouw is wel een enorme aanjager
geweest voor het veranderende denken in en over de
landbouw. Uiteindelijk is de grootste milieuwinst te
halen bij de grote massa van de Nederlandse landbouw.
Waalkens: Dat neemt niet weg dat de biologische landbouw nog meer gestimuleerd moet worden. De omschakelingspremie moet blijven en het onderzoeksbudget
voor de biologische landbouw moet verdubbeld worden.

Biotechnologie
Er is de laatste jaren een enorme ontwikkeling in kennis
en techniek, zeker ook in de biotechnologie.
Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Waalkens: Je moet de biotechnologische mogelijkheden
die je ten dienste staan inschakelen voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw.
Natuurlijk onder randvoorwaarden.
Stellingwerf: Wat mij betreft zijn dat de kaders van de
scheppingsordening.
Waalkens ziet dat toch wat anders:
Je moet biotechnologie niet aan de kant zetten, maar
meenemen voor de toekomst.
Stellingwerf: Ik zeg ook niet dat je het aan de kant moet
zetten. Wij wijzen biotechnologie niet af in de letterlijke
zin van het woord, maar waar het gaat om soortgrens
overschrijdende activiteiten – dat je erfelijk materiaal
gaat uitwisselen van plant naar dier, van dier naar plant
enzovoort – daar slaan we op dit moment echt door in
de Westerse wereld. Erfelijke structuren die volgens ons
een scheppingsgegeven vormen en volgens anderen in
miljoenen jaren zo zijn gegroeid, mogen we niet in een
paar jaar omsleutelen. Dan zijn we op een onverantwoorde manier bezig. Daarnaast hebben we de risico’s
absoluut nog niet in beeld. Zeer recent nog weer is in
genetisch gemanipuleerde soja een soort-vreemd DNA
aangetroffen, dat bij de introductie nog helemaal niet
bekend was. Er is absoluut nog te weinig onderzocht. We
moeten daar veel voorzichtiger in zijn. We moeten eerst
garanderen dat er ggo-vrije (zonder genetisch gemanipuleerde organismen, EvD) voedselketens kunnen blijven
bestaan van producent tot consument. Zolang dat niet
het geval is, moet je verdere introducties stoppen.
Waalkens: Ik kijk er wat genuanceerder tegenaan. Er zijn
risico’s, er zijn plussen en minnen. Als je alles op nul zet
en modificatie in principe afwijst, heb je ook geen toegang tot de plussen. De kennis die er is moeten we
gecontroleerd en onder strikte voorwaarden kunnen
gaan gebruiken.
Waar ligt de grens?
Waalkens: Ik vind de grens bereikt, als je een gen van een
koudwater-vis in een tomaat gaat inbrengen om zo
tomaten in een koud klimaat te kunnen kweken.
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ThemaInterview
Stellingwerf: Het is veel fundamenteler probleem. Hoe je
het ook wendt of keert, je bent bezig met het uitwisselen
van genetische informatie, dat eeuwen of millennia lang
op dezelfde manier gestructureerd is geweest. Het heeft
te maken met identiteiten van levende wezens. Daar ga
je nu op inbreken. Dan moet je ontzettend goed weten
wat je doet en wat moreel verantwoord is.

De consument
De consument wordt steeds kritischer en eist een 100%
veilig product. Hoe ga je daarmee om?
Stellingwerf: De consument is zeer dubbelhartig, schizofreen bijna. Men zegt altijd wel dat men biologisch en/of
diervriendelijk geproduceerd voedsel wil, maar in de
praktijk van alle dag kiest men toch op basis van de portemonnee. Dat is op zich heel menselijk, maar ik denk
dat er een permanente campagne gevoerd moet worden
om de consumenten te overtuigen van de noodzaak van
selectief koopgedrag. Kwaliteit heeft een meerprijs.
Waalkens: Natuurlijk is het zo dat de consument een
verantwoordelijkheid heeft, maar aan de andere kant
moet datgene wat de consument koopt gewoon goed
zijn. De overheid moet ervoor zorgen dat producten een
goedkeuringsstempel krijgen en consument moeten
snel aan betrouwbare informatie kunnen komen. Ik pleit
er dan ook voor dat we de consument het recht geven op
die informatie, zodat hij weet hoe het geproduceerd is.
De consument wordt nu af en toe behoorlijk misleid. Kijk
nou naar de eieren. Op de etiketten staan de meest fantastische plaatjes met kippetjes in het gras, terwijl het
gewoon om legbatterijen gaat.
Stellingwerf: Ik zou de consument toch meer op z’n verantwoordelijkheid willen aanspreken.
Waalkens: Als de betrokken organisaties maatschappelijk gaan ondernemen en heldere informatie geven, dan
lopen de consumenten er vanzelf achteraan.
Stellingwerf: Je moet wel de voorwaarden scheppen,
zodat het aantrekkelijker wordt die producten te kopen.
De suggestie in een CDA-rapport vond ik wel bespreekbaar: een laag BTW-tarief voor duurzame producten en
een hoog tarief voor niet-duurzame producten. Wij hebben zelf overigens twee jaar geleden al een motie ingediend voor een nul-tarief.
Waalkens: Dat is absoluut een begaanbaar pad, via het
stimuleren van de vraag vanuit het publieke belang. Aan
de vraag die dat genereert, zal alleen wel moeten worden voldaan. De aanbodzijde zal ook gestimuleerd moeten worden.
We hebben jarenlang de maatschappelijke kosten van
de niet-duurzame producten niet meegenomen in de
kostprijs: milieuvervuiling, aantasting van het landschap.
Als de overheid vindt dat dat nu wel moet gebeuren,
moet zij er beleidsinstrumenten op gaan zetten.
Stellingwerf: Dit is op zich een wenselijke weg en ik hoop

dat daar na de komende verkiezingen iets uit kan komen.
De opbrengsten van het hogere BTW-tarief zullen dan
ook echt toebedeeld moeten worden aan die publieke
functies waarin de landbouw voorziet. Ik zie Zalm alweer
zeggen dat de BTW voor de algemene pot is.

De toekomst
Stellingwerf: Ik denk dat in Nederland onder beleidsmakers en onder het brede publiek het idee leeft dat de
landbouw voor veel problemen heeft gezorgd en dat we
nu maar vooral op natuurbeheer en biologische landbouw moeten inzetten. We moeten tot diversificatie
komen om daarmee het publieke belang van de landbouw in Nederland hoog te houden. We moeten ons
inzetten om niet alleen in het weidse Noorden, maar ook
in de andere cultuurlandschappen boeren te houden.
Daar zullen we ook moeten kijken naar allerlei alternatieve activiteiten voor de boeren zoals landschaps-,
natuur- en waterbeheer die op zich even waardevol zijn
als bijvoorbeeld de voedselproductie.
Waalkens: Het landbouwbudget moeten we anders verdelen en veel gerichter inzetten, afhankelijk van het
gebied en soort bedrijf. Daar waar extra drempels zijn,
moeten bedrijven ook extra ondersteuning kunnen krijgen en daar waar heel veel drempels zijn, moeten boeren
misschien wel een complete inkomensondersteuning
krijgen.
Stellingwerf is het daarmee eens, maar hij maakt zich
zorgen over wat andere partijen vinden:
De realiteit is natuurlijk wel dat iedereen in Europa met
argusogen zit te kijken naar die landbouwpot. Iedereen
wil daar graag wat van hebben. Ik denk aan minister
Zalm, minister Jorritsma en staatssecretaris Ybema. Zij
zouden dat bedrag graag heel erg willen verlagen en in
de algemene pot willen stoppen. Dat is een grote zorg
voor de toekomst.
Waalkens: Als het publieke belang zo belangrijk is, moeten we daar met elkaar ook geld voor over hebben.
Ik ben het dus ook volledig oneens met Zalm, Ybema en
Jorritsma.
Wij zullen selectieve keuzes moeten maken en niet die
aselectieve groei overal maar willen faciliteren. Dat zal
onze inzet zijn in de komende verkiezingscampagne.
Interessant is dat het CDA nu net met een rapport is
gekomen dat ook deze kant op lijkt te gaan.
In grote lijnen hebben wij ook dezelfde richting als de
ChristenUnie, maar we verschillen echt van mening over
het sturingselement: ‘wie stuurt er en hoe?’
Stellingwerf: Nederland heeft voor de lange termijn keihard een vitale landbouw nodig. Daarom moeten we ons
niet overgeven aan een wild en ongelimiteerd liberaal
marktdenken, globaal of niet globaal. We moeten daarvoor ook instrumenten in stand houden om die bijzondere positie van de landbouw te beschermen. Dat vergt de
komende jaren veel discussie, maar er zijn mogelijkheden.
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Inspirator
G. Groen van Prinsterer (1801-1876)
Door dr. R. Kuiper, directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer stichting

Dit jaar herdenken we de grondlegger van onze politieke richting, mr. G. Groen van
Prinsterer. Zijn betekenis voor de christelijke politiek in Nederland is groot. In een tijd
waarin het staatkundig en politieke bestel van Nederland onder regie van de liberaal J.R. Thorbecke vorm kreeg, wees Groen het protestants-christelijke volksdeel hierin een eigen weg. Verschillende christelijke politieke partijen zijn die weg na de dood
van Groen gevolgd. Christelijke beginselpartijen horen dankzij Groen tot de politieke
cultuur van Nederland en leveren daarin een eigen karakteristieke bijdrage.

Onlangs onthulde borstbeeld van
Groen van Prinsterer in het
gebouw van de Tweede Kamer

Groen van Prinsterer heeft een rijk
en vruchtbaar leven gehad. Hij was
een van de eerste grote historici van
Nederland, vooraanstaand leek in de
Hervormde Kerk, leider van het
Reveil, vormgever van de antirevolutionaire of christelijk-historische
richting in het parlement. Toch heerste bij veel Nederlanders in de
negentiende eeuw een gevoel van
teleurstelling bij het aanschouwen
van zijn loopbaan. Bij zijn dood in
1876 was er het gevoelen dat hij weinig had bereikt. Hij heette onpraktisch en halsstarrig te zijn, en zijn
invloed op de gang van zaken was
gering. Bij zijn liberale tegenstanders
gold hij als de tragische figuur, wiens
ideeën in strijd waren met de geest
van de tijd en wiens staatmanschap
een mislukking was geworden. De
eerste necrologie die na zijn dood
verscheen sprak over ‘luchtkastelen’
die Groen zou hebben nagejaagd. In

18
DenkWijzer - oktober 2001

het licht van deze stemming in en
rond 1876 is het verwonderlijk dat
Groens politieke betekenis 125 jaar
later nog altijd wordt onderkend. In
1976 is Groen met verschillende
publicaties herdacht en in 2001
gebeurt dat weer. Velen laten zich
nog altijd door hem inspireren.
Er zijn drie elementen die het waard
zijn in dit herdenkingsartikel belicht
te worden: zijn getuigende persoonlijkheid en voorbeeld, zijn peiling van
de moderne seculariserende wereld
en zijn bijdrage aan de politieke en
parlementaire cultuur.

Getuigenis
Al in zijn eigen tijd bouwde Groen bij
geestverwanten de reputatie op als
onverschrokken Evangeliebelijder. Na
een ernstige ziekte die hem op 31jarige leeftijd aan de rand van de
dood bracht, was hij vastberaden om
zijn leven in te zetten voor de ‘eer
van God’. Daarin werd hij gesterkt
door de beweging van het Réveil, die
de volle nadruk legde op het onderhouden en uitdragen van een persoonlijk geloof. Groen was er van
overtuigd dat dit altijd strijd zou
oproepen. De kosten daarvan heeft
hij berekend en hij is die strijd aangegaan. Dat deed hij in de kerk, door
het op te nemen voor de handhaving
van de gereformeerde leer van de
kerk en dat deed hij in de politiek,
door zijn pleidooi voor een christe-

lijke staat. Op beide fronten had hij
te maken met liberale vrijzinnigheid
maar ook lauwe geestverwanten die
het met hem eens waren zonder te
strijden. Groens kernargument was
telkens dat in een land dat ooit voor
de vrijheid van het Woord vocht, de
verkondiging van het volle Evangelie
‘normaal’ moest zijn. Zijn strijd voor
de christelijke school – een school
met de Bijbel – stond dan ook in dit
teken.
Dat Groen wel streed maar zelden
overwon, heeft hem niet van de wijs
gebracht. Zijn leven lang bleef hij
voor dit ideaal vechten. Aan die strijdende Groen trokken velen zich op
die zich de vraag stelden hoe een
christen zich heeft op te stellen in
een moderne tijd, waarin ‘neutraliteit’ het nieuwe sleutelwoord leek
te zijn. Bij zijn dood had hij inderdaad nog weinig bereikt, maar zijn
getuigende optreden is blijven voortleven in de harten van zijn volgelingen, zoals ook de katholieke
Schaepman heeft geconstateerd.

Geloof en ongeloof
Groens aandacht voor het christelijk
geloof als krachtbron voor het
Nederlandse volk stond niet los van
zijn analyse van de moderne samenleving. Die samenleving was bezig
zich baan te breken. Groen was, met
vele denkers in zijn tijd, diep onder
de indruk van de veranderingen die
de Franse Revolutie had gebracht.

Studie

Groen hoorde tot de denkers (als
Edmund Burke, Alexis de Tocqueville,
Jacob Burckhardt) die dit als een diep
ingrijpende breuk in de westerse
geschiedenis beschouwden. Er was
een nieuwe seculiere orde ontstaan,
die bepaald werd door een nieuwe
maatschappijvisie en een nieuwe
mensvisie. Van God was afscheid
genomen, voortaan zocht de mens
zijn eigen geluk op aarde en meende
dit met eigen middelen te kunnen
maken. De revolutie werd een permanent verschijnsel en bediende telkens
de ontevredenen van alle landen.
Nieuwe ideeën en leuzen kwamen op
om dit te legitimeren: volkssoevereiniteit, sociaal contract, vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Groen is
niet vervallen in een conservatieve
reactie tegen deze ideeën op zichzelf,
maar heeft een fundamenteler stap
gemaakt. Hij ‘ontdekte’ dat achter
deze nieuwe orde het ongeloof als
dynamische drijfkracht zat. Pas nadat
men God had afgezworen (ni Dieu, ni
maitre) was er ruimte gekomen voor
deze nieuwe ideeën. Volgens Groen
was de meest fundamentele tegenstelling die tussen geloof en ongeloof. Daarom moest tegenover het
ongeloof, als dynamiserend grondmotief, het levend geloof worden
gesteld. Dat was de achtergrond van
zijn belijden, strijden en lijden – zoals
hij het zelf noemde – voor de versterking en verbreiding van het christelijk geloof in het volksleven, onder
meer door middel van de christelijke
school.

Volksvertegenwoordiging en
partijvorming
In 1849 kwam Groen voor het eerst in
de Tweede Kamer. Hij deed mee aan
de eerste verkiezingen die sinds de
ingrijpende Grondwetswijziging van
1848 werden gehouden. De
Grondwetswijziging was, onder revolutiedreiging vanuit het buitenland,
het werk van Thorbecke geweest. De
Grondwet van 1848 was ‘liberaal’ en
legde de grondslag voor het ‘huis van
Thorbecke’, dat al meer dan 150 jaar
het Nederlandse politieke leven huisvest. De Grondwet van 1848 bracht de
parlementaire democratie, recht-

streekse verkiezingen, ministeriele
verantwoordelijkheid en de klassieke
grondrechten die we sindsdien in
Nederland kennen.
Toch was in 1848 de politieke cultuur
nog allerminst gevestigd. Deze moest
zich op de fundamenten van de
Grondwet gaan ontwikkelen. Groen
van Prinsterer is door zijn markante
optreden in de Tweede Kamer van
grote invloed geweest op die politieke cultuur. Hij had die invloed niet
door het getal van zijn aanhangers,
want dat getal bleef altijd beperkt.
Zijn invloed dankte hij aan zijn
waakzame en soms gedurfde optreden, ondersteund door de gave van
het woord.
Groen meende dat in de Tweede
Kamer de ‘partijen’ die onder de
bevolking bestonden aan het woord
moesten komen. Voor ons is dat minder opmerkelijk dan voor de negentiende eeuwse liberaal of conservatief. Die had namelijk, vanuit de
gedachte dat partijen afbreuk deden
aan het algemeen belang, een afkeer
van partijvorming. Het gematigde
midden van de Nederlandse politiek
houdt niet van geïnstitutionaliseerde verschillen. Dat was toen zo en
dat is nu ook nog zo. Groen zag het
anders. Hij nam de verschillende
beginselen die onder de bevolking
leven als gegeven en vond dat juist
zij zich zo helder mogelijk moesten
presenteren in het parlement. Zo
heeft hij de stoot gegeven tot partijvorming in Nederland.
Groen heeft zich persoonlijk ingezet
voor een stevige debatcultuur in de
Tweede Kamer. Keer op keer vroeg hij
aandacht voor beginselen en probeerde allerlei kwesties ook te herleiden tot beginselen. Hij kon zich ergeren aan de bespreking van allerlei
kwesties van secundair belang, wanneer daarin niet de ‘hogere belangen’ van de samenleving zichtbaar
werden gemaakt. Deze houding
maakte hem niet altijd geliefd bij
medeparlementariërs die in Groen
nogal eens een stoorzender zagen
die ‘buiten de orde’ was. Toch kon
men niet om hem heen en bleven
zijn parlementaire bijdragen - de
scherp, ironisch en humoristisch kon-

den zijn – de geesten prikkelen.
In een periode waarin het
Nederlandse parlement nog zijn rol
zocht, heeft Groen het op besliste
wijze een richting aangewezen. Het
parlement is in zijn ogen de vertegenwoordiging van het volk tegenover de regering. Daar wordt besproken wat er in de boezem van het volk
leeft. Daar worden ook de regeringsdaden beoordeeld. Groen had een
hekel aan een volgzaam parlement
en verweet de liberalen van zijn
dagen dat zij het liefst een parlementaire cultuur wensten met
geringe oppositionele kracht.
Vandaag zien we iets terug van die
oude opvatting in de door coalitiebelangen aan banden gelegde Kamer.
Groen heeft het zich anders gewenst
en zich welbewust als ‘oppositie’ in
de Kamer gepresenteerd. Daarmee is
hij een voorbeeld voor christen-politici van vandaag die nog altijd hun
bijdrage hebben te leveren binnen
het raam van de Nederlandse politieke cultuur. Juist met het oog hierop
schreef Isaac da Costa hem in 1854:
‘Tot een voorbeeld zult Gij blijven’. De
geschiedenis leert dat Da Costa geen
ongelijk heeft gehad.

Zeer recent is van de hand van Roel Kuiper een
biografie van Groen van Prinsterer verschenen
(bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn;
verkrijgbaar bij de boekhandel).
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LR oukbar li ietkesi n
t eana m
Elke week komen er op het partijbureau van de ChristenUnie vele verzoeken binnen van leden van gemeenteraden en provinciale staten. Zij vragen om informatie en/of advies. Soms zijn dat sterk persoons- of plaatsgebonden vragen, maar regelmatig wordt er informatie en advies verstrekt waar ook anders bestuurders iets
aan zouden kunnen hebben. In deze rubriek worden er één of meer uitgelicht en uitgewerkt.

Waar gaan we voor?
Lokale verkiezingsthema’s
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden

Op maandag 10 september werd het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie wereldkundig, nou ja, Nederlandkundig
gemaakt. De reacties in de pers waren overwegend positief. Er was waardering voor de radicaliteit op sociaal economisch
gebied. De boodschap van de ChristenUnie werd serieus genomen. En waarom niet! Het verkiezingsprogramma komt met een
positief verhaal, gekoppeld aan duidelijke actiepunten. ‘Durf te kiezen voor normen’, luidt het credo met als ondertitel:
‘Duidelijk, Eerlijk, Echt, ChristenUnie dus’. Mooie woorden, zonder twijfel. Wervende woorden, zo mag men hopen. Met welke
thema’s kunnen we in de lokale verkiezingscampagnes op een concreet niveau uitwerking geven aan deze woorden?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingentijd duikt de discussie altijd weer op: in
hoeverre laat de kiezer zich leiden door
het landelijke imago en het landelijke
programma van een partij? Hoe kun je
laten zien dat de ChristenUnie plaatselijk
actief en relevant is? De gemeentepolitiek
is anders dan de landelijke politiek. De
gemeentepolitiek raakt mensen op veel
gebieden in hun eigen woonomgeving.
Dat moet aan de kiezer duidelijk worden
gemaakt.
Dat neemt niet weg dat er in het plaatselijk verkiezingsprogramma niet gebruik
gemaakt kan worden van de landelijke
thema’s. Waarom zou de publiciteit van
de landelijke campagne ons, als gemeenten, niet ten goede mogen komen?
Vanuit de slogan ‘Durf te kiezen voor normen’ is men gekomen tot 12 speerpunten
voor de christelijke politiek. Verscheidene
speerpunten raken direct de gemeentepolitiek. De speerpunt ‘Keurmerk voor
buis en buurt’ bijvoorbeeld is op lokaal
niveau goed uit te werken in een thema.
De bijbehorende actiepunten zouden
kunnen zijn:
• het opzetten van een zogenaamd
dienstenknooppunt waar verschillende soorten wijk- en buurtgericht
dienstverlening kunnen samengekomen,
• het opzetten van een buurtbeheerbedrijf, waarbij diverse mensen via een
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•

•

bijzonder arbeidscontract in dienst
zijn, en via allerlei werkzaamheden
ervaring opdoen in een werkomgeving, zich verantwoordelijk voelen
voor de leefomgeving van hun wijk, en
zo mogelijk doorstromen naar een
reguliere arbeidsplaats.
Buurten en wijken waar buurbewoners, in samenwerking met de overheid, actief werken aan verbetering
van de leefbaarheid en veiligheid, ontvangen het keurmerk “veilige buurt”
en ontvangen extra middelen die kunnen worden gebruikt ter vergroting
van de leefbaarheid.
Reclame uitingen in de stad en de
lokale media dienen aan fatsoensnormen te voldoen

Ook andere speerpunten zijn plaatselijk
goed uit te werken. Daarnaast is het
mogelijk gebruik te maken van de woorden uit de ondertitel van de slogan:
Duidelijk, Eerlijk, Echt. Wat betekent dat
voor onze gemeente? Vereist een eerlijk
bestuur niet een gedragscode voor ambtenaren? Is het voor mensen duidelijk
welke voorzieningen er in de gemeente
zijn ter bestrijding van armoede?
Beschermt onze gemeente echt de natuur
om ons heen?
In alle thema’s is het belangrijk om allereerst te discussiëren over waarden. Als we
het eens zijn over na te streven waarden
als zorg voor het leven, de bestrijding van

armoede of een veilige woonomgeving,
dan kunnen we praten over de normen
die uit deze waarden geformuleerd kunnen worden. Op zowel de normen als de
achterliggende waarden dient men zich
als ChristenUnie onderscheidend te profileren. Een veilige woonomgeving willen
alle partijen, de manier om dat gestalte
te geven, de normen, kunnen verschillen.
Durf te kiezen!
Natuurlijk moet men in de gemeentepolitiek over bijna alles een mening hebben.
Een verkiezingsprogramma waarin op
alle onderdelen van de gemeentebegroting wordt ingegaan is daarom onontbeerlijk. Vanuit het bureau ontving u een
model programma, dat u plaatselijk kunt
inkleuren. Echter, het is ook bekend dat
verkiezingsprogramma’s op zich maar
een klein deel van het imago van een
partij bepalen. Daarom is het nodig om
thema’s te kiezen die de ideologie van
een partij onderstrepen. Kiezers kunnen
zo met geringe inspanning een beeld
krijgen van de posities van partijen ten
aanzien van afzonderlijke issues.
Tijdens de startdag is er een workshop
geweest over lokale verkiezingsthema’s.
Wij hebben een aantal criteria aangereikt
die bij het kiezen voor een lokaal thema
van belang is.
Deze zogenaamde checklist is te vinden
op het internet: www.christenunie.nl,
onder het kopje ‘verkiezingen’.

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Mond- en Klauwzeer
Door Ben van der Linde, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP gemeente Heerde
Het is al weer de nodige maanden geleden dat we voor het eerst werden opgeschrikt door het MKZ- spook. Mond- en
klauwzeer, wie van de ouderen onder ons
kende het niet, maar veel van de jongeren
hadden er nog nooit van gehoord en
wisten zeker niet wat het inhield.
Als gemeenteraadslid van de ChristenUnie
binnen de gemeente Heerde, inderdaad
gelegen binnen de driehoek, werd ik in
alle hevigheid geconfronteerd met de
gevolgen van MKZ.
De eerste weken was er raadsbreed overleg met het College van B en W. We hadden veel vragen en veel zorgen. Zeker als
je er, zoals ons gezin, midden tussen
woont, raak je zeer betrokken bij de gevolgen van MKZ.
Indruk maakte het verhaal van de broeder
die op de boerderij groot geworden was.
Wanneer er MKZ door zijn vader werd
waargenomen, ging hij met een bosje stro
langs de snuit van het besmette dier en vervolgens
langs de overige dieren die op stal stonden. Na een paar
weken was het over ...
Een vervoersverbod werd afgekondigd. Overvolle hokken
en stallen waren het gevolg. Ook een vervoersverbod
voor bijvoorbeeld melk viel onder de regeling. De boeren
waren best van goede wil. Ze maakten een noodopslag
of lieten het dan maar in de mestkelder stromen. Maar
ook dat raakt vol. En dan? Afspraak op afspraak werd
niet nagekomen als het ging om het ophalen van de
melk ...
Het tegenstrijdige ervan dringt tot je door, als je samen
met je vrouw boodschappen gaat doen en merkt dat de
schappen met zuivelproducten echt leeg zijn. De producenten lozen de melk en de consumenten gaan hamsteren. Op de scholen kwamen er lege plekken, want de kinderen uit boerengezinnen mochten het erf niet af. Ook
niet bij hobbyboeren. In het begin misschien leuk, maar
dat veranderde al snel. Ook in de kerk lege plaatsen.
Hele gezinnen die weken achtereen niet weg konden.
Zelfs het zwembad ging dicht.
Alle boeren lijden, of ze nu zieke of gezonde dieren hebben. Alles viel ten prooi aan de verslindende destructie.
Besmet en onbesmet werd geofferd aan de moloch van

ons economische systeem. Het maakte
niet uit of het de lievelingsgeit van een
kind was of Geesje 2, de koe die genoemd
was naar de moeder van de boer.
En als je dan met bekenden in het Westen
van het land belde of voor je werk elders
in het land was, ver van de bekende driehoek, dan was er onwetendheid of onbegrip. “Ja, nu je het zegt, ik heb dat in de
krant gelezen.”
Al snel kwamen er boeren in financiële
problemen. In het begin was er een redelijk begripvolle overheid. Toen het echter
op betalen aankwam, liepen er veel dingen fout. Voor mij onbegrijpelijk.
Natuurlijk moest er onder hoge druk
gewerkt worden, maar toch. Veel moesten
de boeren regelen met eigen geld. Hoe de
afhandeling van de strafkortingen zal
zijn, moeten we nog afwachten.
Er loopt nu weer vee in de wei. Ook aan
de overkant van ons huis. Wat een heerlijkheid en wat hebben we het gemist.
Maar toch blijven er grote zorgen, als ik
alleen al denk aan het vrije verkeer van
mensen in Europa. Er is vrij vakantieverkeer naar Engeland. Op dit moment zijn
er nog dagelijks meldingen van nieuwe
MKZ-gevallen in het Verenigd Koninkrijk.
Tijdens het UnieCongres in maart stemde
ook ik graag voor de resoluties van de
ChristenUnie. Stoppen met de massavernietiging van dieren die (nog) geen verschijnselen van MKZ vertonen. Vaccineren
dus en de dieren laten leven.
Het is goed dat wij als christelijke partij,
als eerste, aangaven dat ethische motieven dienen te prevaleren boven de economische en technische motieven in Europa.
Als dat beleid gaat worden in Europa, is er
ondanks alles toch nog winst geboekt, en
laten we dan hopen en vooral bidden dat
er geen nieuwe uitbraken in ons land
komen.
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Vernieuwing van de lokale democratie?
Interactieve beleidsvorming II
Door Erik van Dijk, onderzoeker lokale overheden

De Bilt, Enschede, Hellevoetsluis, Leerdam en Zeewolde. In drie van deze vijf plaatsen zit de ChristenUnie in
de gemeenteraad, maar daar gaat het in dit artikel niet om. De genoemde vijf gemeenten waren in de
afgelopen jaren proeftuinen van de lokale democratie. Zij waren dat in het kader van het onderzoeksprogramma Vernieuwing van de Lokale Democratie van vijf universiteiten samen met het Instituut voor
Publiek en Politiek (IPP). In een aantal gemeenten is onder leiding van het IPP geëxperimenteerd met interactieve beleidsvorming. De genoemde vijf gemeenten zijn uitgebreid onderzocht en de conclusies van dat
onderzoek verschenen deze zomer in het boek Lokale interactieve beleidsvorming.1 Die conclusies wijzen
niet echt op een grote vernieuwing van de lokale democratie.
Laten we allereerst nog weer even duidelijk voor ogen
krijgen wat interactieve beleidsvorming (i.b.) is. Hoewel
de naam het wel suggereert, gaat i.b. niet primair over
internet en andere nieuwe media, maar over interactie
tussen overheid en burgers, organisaties of bedrijven. In
het eerste artikel over interactieve beleidsvorming2 hanteerden we de volgende definitie: ‘Een wijze van beleid
voeren waarbij een overheid in een zo vroeg mogelijk
stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid betrekt om in
open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot
de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen.’3
Het IPP gebruikt in het bovengenoemde boek een andere en wat mij betreft minder goede definitie: ‘Het vroegtijdig betrekken van burgers en andere belanghebbenden bij de vorming van beleid, waarbij in openheid en
op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke
politieke besluit.’4

schappelijk onderzoek. Het boek Lokale interactieve
beleidsvorming maakt een begin met het opvullen van
deze kennisleemte. Hoe interessant de beschrijving van
de vijf proeftuinen ook is en hoe nuttig de lessen ook
zijn die daaruit getrokken worden, de uiteindelijke conclusies van het onderzoek zijn behoorlijk negatief. In het
boek spreken ze eufemistisch van ‘niet onverdeeld gunstig’.

Beide definities maken duidelijk dat interactieve
beleidsvorming (i.b.) vooral inhoudt, dat belanghebbenden bij een bepaald beleidsonderwerp daar al in een
veel vroeger stadium en veel intensiever dan voorheen
bij betrokken worden en dat zij een belangrijke invloed
krijgen in de totstandkoming van dat besluit.

2. De werking van de instituties (zowel de constitutionele regels, procedures en organisatievormen als de
actoren: raadsleden, dagelijks bestuurders en ambtenaren)
‘Nieuwe instituties van interactieve processen zijn eerder aanvullingen dan vervangingen van bestaande instituties in een gemeente.’ (p.221) De bestaande procedures
van gemeenten en bestaande rollen van ambtenaren en
politici blijven overheersen.

Het onderzoek in de proeftuinen
Hoewel al sinds het begin van de jaren negentig in
steeds meer gemeenten gewerkt wordt met i.b., is er
nog heel weinig empirisch vergelijkend onderzoek
gedaan naar dit fenomeen. Er zijn in de loop van de
jaren heel veel theoretische verhandelingen geschreven
en allerlei casussen beschreven, maar het ontbrak aan
betrouwbare gegevens voor goed vergelijkend weten-
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Hier volgen - verdeeld over vier thematische perspectieven - de conclusies die op basis van het onderzoek konden worden getrokken:
1. Participatie en representativiteit.
Interactieve beleidsvorming leidt ‘zeker niet per definitie
tot een bredere en representatievere politieke deelname
van burgers en belangengroepen dan andere (politieke)
participatievormen.’ (p.219). Ook hier zijn het de bekende
belangengroepen en politieke dieren die meedoen, een
‘niet-representatieve interactie-elite (als opvolger van de
participatie-elite)’ (p.231)

3. Het besluitvormings- of beleidsvormingsproces.
Interactieve beleidsvorming heeft aanzienlijke consequenties voor de bestaande besluitvormings- of beleidsvormingsprocessen, ‘alleen al door de grote investeringen in tijd en inspanning die interactieve beleidsproces-

Studie Lokale Politiek

sen blijken te vergen.’ (p.224). Daarbij kan de vraag
gesteld worden of de uitkomsten zo’n investering rechtvaardigen.
4. De kwaliteit van het beleid (de inhoud, de uitkomsten
van het interactieve proces).
Zowel de bijdragen van burgers als de uitkomsten van
het interactieve proces als geheel waren weinig vernieuwend, creatief of verrassend ‘en de bijdragen van deelnemers kennen vaak slechts een bescheiden doorwerking
in de uiteindelijke beslissingen’ (p.231). Interactieve processen brengen meer op ‘voor het inzichtelijk maken van
het beleidsprobleem en tot op zekere hoogte verwerven
van draagvlak, dan voor het totstandkomen van innovatieve resultaten.’ (p.226).
De auteurs van Lokale interactieve beleidsvorming wijzen
er op de laatste bladzijde nog wel even op dat er ook
best succesverhalen te vertellen zijn over dergelijke
besluitvormingsprocessen, maar - zo vervolgen ze - ‘wat
in dit boek vooral wordt aangetoond, is dat ook mislukking dichtbij ligt, dat interactieve processen complex
zijn, veel inspanning van de participanten en een goede
opzet en uitvoering van de procesbegeleider vergen. En
dat, ten slotte, nog veel verbeteringen mogelijk zijn.’
(p.232).
Op deze conclusies zullen sommigen - waaronder de
mensen van het IPP zelf, vermoed ik - teleurgesteld reageren. Mensen die om praktische of principiële redenen
tegen i.b. waren, zullen hierbij een ‘zie-je-wel’-gevoel
hebben.

De inspraak voorbij?
Hoewel sommige auteurs5 menen te signaleren dat i.b.
haar krediet aan het verliezen is en het hierboven staan-

de onderzoek niet echt veelbelovende conclusies trekt,
ben ik met de auteurs van Lokale interactieve beleidsvorming van mening dat het onwaarschijnlijk is dat dit
fenomeen weer zal verdwijnen uit bestuurlijk
Nederland. Het is zo langzamerhand iets geworden ‘wat
een modern en democratisch gezind lokaal bestuur
‘hoort’ te doen.’ (p.232) Alleen al daarom is het goed om
onze mening over i.b. verder te vormen.
Maar er is meer. De auteurs sluiten namelijk af met de
constatering: ‘Niettemin blijft het risico bestaan dat het
fenomeen terugvalt tot een tegen heug en meug uitgevoerde bestuurlijke verplichting en een schaamlap
tegenover de burgerij, zoals de inspraak op dit moment
wordt gezien.’ Volgens hen kon dit onderzoek geen antwoord geven op de vraag of i.b. ‘de inspraak voorbij’6 is
of juist ‘de inspraak achterna’ zal gaan.
Het IPP heeft als doel de politieke en maatschappelijke
participatie in Nederland te bevorderen. Lex Veldboer
begon zijn boekje De inspraak voorbij met de constatering: ‘Nederland lijkt een beetje inspraakmoe. Lokale
bestuurders en politiek geïnteresseerde burgers lopen
nauwelijks meer warm voor inspraakbijeenkomsten. De
planvorming is al zover op gaan dat inspraak vaak niet
meer is dan mosterd na de maaltijd.’ (p.6). Lex Veldboer
stelt even verderop zelfs: ‘Inspraak is een vorm van
bestuurlijk handelen die hoort bij de cultuur van de
jaren zeventig, maar niet meer past in de zakelijke, geïndividualiseerde cultuur van de jaren negentig. Burgers
willen vanaf het begin serieus worden genomen en niet
op het einde van de rit een uitnodiging voor een bijeenkomst in een zaaltje ontvangen.’ (p.15).
Als inspraak inderdaad niet meer is dan dat, dan moet
het heel frustrerend zijn voor ambtenaren en politici,
voor de insprekers (burgers en organisaties), maar ook
voor een instituut als het IPP met een participatie-bevor-
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derende doelstelling. Die frustratie van het IPP was nog
duidelijker merkbaar in het boek Spanning in interactie.7
Daarin beschrijven de auteurs de ontwikkelingen in de
jaren tachtig en begin jaren negentig: ‘De eerste vloedgolf van directe democratie, de inspraak, verzandde in
een loos ritueel en werd in toenemende mate lastig en
tijdrovend gevonden door bestuurders, en teleurstellende door burgers.’ (p.19). Hier zit de frustratie achter van
mensen die inspraak zagen als een eerste stap naar
meer directe democratie. We moeten alert zijn als i.b.
door diezelfde mensen wordt aangegrepen als een
nieuw en krachtiger breekijzer om nu wel meer directe
democratie te verwezenlijken. Zeker als de directeur van
het IPP openlijk zegt, dat “niet het primaat van de politiek maar het primaat van de deliberatieve democratie”
voorop dient te staan.8
Het is overigens zeer de vraag of inspraak een vorm van
directe democratie is. Het is ook de vraag wat de oorzaken zijn van de verwording van de inspraak. Als we dat
niet weten is de kans groot dat i.b. de inspraak achterna
gaat. Laten de ChristenUnie-bestuurders beginnen met
de inspraak te revitaliseren en uit te breiden.

Participatie
In de literatuur wordt algemeen uitgegaan van vijf gradaties van participatie.9
1. Informeren. Politiek en bestuur doen het hele
besluitvormingsproces en lichten de burgers alleen
maar in over vorderingen en eindconclusies.
2. Raadplegen. Betrokkenen kunnen gesprekspartner
zijn en bouwstenen aandragen voor het beleid, maar
de politiek verbindt zich daar niet aan.
3. Adviseren. Betrokkenen kunnen zowel problemen als
oplossingen aandragen. Die oplossingen spelen een
volwaardige rol in de beleidsontwikkeling. De politiek kan bij de uiteindelijke besluitvorming alleen
nog met hele goede argumenten afwijken van de
gezamenlijk ontwikkelde ideeën.
4. Coproduceren. Politiek, bestuur en betrokkenen
komen gezamenlijk een probleemagenda overeen,
waarna ook weer gezamenlijk naar oplossingen
wordt gezocht. De politiek verbindt zich aan deze
oplossingen in de uiteindelijke besluitvorming.
5. Meebeslissen. De betrokkenen formuleren het beleid.
De politiek neemt de resultaten over, na toetsing aan
vooraf gestelde randvoorwaarden.
Meebeslissen is directe democratie pur sang.
Coproductie is dat eigenlijk ook, omdat daar politiek,
bestuur en betrokkenen gezamenlijk het beleid vormen
en de politiek zich aan die uitkomsten verbindt zonder
in een eigen eindafweging nog een andere conclusie te
kunnen en mogen trekken.
Interactieve beleidsvorming beweegt zich volgens het
IPP op het vlak van coproduceren en meebeslissen, van
directe democratie dus. Andere auteurs zoals Pröpper
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zien dat breder. Ook raadplegen en adviseren horen er
bij. Ik ben het daar mee eens.
Inspraak beweegt zich vooral op het vlak van raadplegen
en in mindere mate op dat van adviseren. Inspraak is
helaas vaak verworden tot een ritueel, waardoor het
nauwelijks het niveau van informeren ontstijgt. Daar ligt
zoals we zagen een heel groot probleem. Dat kan ondervangen worden door in een veel vroeger stadium de
betrokkenen erbij te betrekken en hen er gedurende het
proces bij te houden. Dat is mijns inziens de essentie van
i.b. en daarom is i.b. ook beter dan inspraak.
Het hangt verder van het soort beleidsterrein af of i.b.
zich - wat de ChristenUnie betreft - ook nog kan begeven
richting coproduceren. Bij de inrichting van bijvoorbeeld
een parkje, speeltuin of ‘hangplek’ mag de overheid ver
gaan in het geven van invloed aan betrokkenen. De
ChristenUnie houdt echter vast aan de uiteindelijke
besluitvorming door de politiek, lees: de volkvertegenwoordiging! De cruciale vraag bij i.b. is namelijk of de
eindbeslissers (nu nog de gemeenteraad, straks na de
invoering van de dualiseringsvoorstellen vooral het college) hun handen nog voldoende vrij om een eindafweging te maken?
Na de dualisering van het gemeentebestuur ligt het
bestuur in handen van het college, maar de politieke
eindverantwoordelijkheid blijft bij de gemeenteraad.
Voor die gemeenteraad wordt het straks veel belangrijker dat ze vooraf duidelijke randvoorwaarden stellen en
dat ze tijdens en na het i.b.-proces het bestuur goed controleren. Voor dat laatste moeten ze goed inzicht hebben
in de afwegingen die gemaakt zijn tijdens het proces.
Het college moet beoordeeld kunnen worden op criteria
die de raad vooraf voor een interactief beleidsvormingsproces heeft vastgesteld.10

Democratie
Uit het voorafgaande blijkt maar weer dat het IPP en
vele anderen directe democratie en invloed op één hoop
gooien. Zo noemen zij i.b. aan de ene kant ‘een nieuwe
poging om een vorm van ‘directe democratie’ aan de
bestaande ‘indirecte democratie’ toe te voegen’, terwijl
ze het een paar zinnen later ‘een volgende, verdergaande
poging om burgers invloed te geven’ noemen. In de
hoofden van de IPP-ers is volksinvloed misschien hetzelfde als directe democratie, maar voor de ChristenUnie ligt
daar een heel wezenlijk verschil.
In een directe democratie beslissen burgers zelf over concrete beleidsvoorstellen, in een indirecte democratie
wordt die beslissingsmacht gedelegeerd aan volksvertegenwoordigers.
Zowel de RPF als het GPV hebben altijd een zeer principieel onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte
democratie en - parallel daaraan - tussen volkssoevereiniteit en volksinvloed. Het christelijk-politieke uitgangspunt van de soevereiniteit van God als bron voor het
overheidsgezag, betekent een afwijzing van de volkssoe-
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vereiniteit. ‘Ook de overheid kan geen twee heren dienen: zij staat in dienst van God en dus niet van het volk.
(…) Ook in een democratie is de hoogste norm voor de
overheid niet gelegen in de meerderheidswil.’11 De overheid staat niet in dienst van het volk, maar is wel door
God aangesteld om het volk te dienen. De afwijzing van
de volksoevereiniteit betekent dan ook geenszins een
afwijzing van volksinvloed.12 ‘Voor de legitimiteit van het
overheidsoptreden is niet doorslaggevend of de burgers
voldoende inbreng hebben gehad, noch of zij het met
wetgeving en beleid in alle opzichten eens zijn. Bepalend
is de vraag of de regels van de representatieve democratie in acht zijn genomen. Bij het bevorderen van de
betrokkenheid van burgers gaat het daarom niet om het
versterken van de legitimiteit van het overheidsoptreden, maar om mogelijkheden voor de burgers om hun
eigen ambt in de staatsgemeenschap daadwerkelijk te
vervullen (verantwoordelijk burgerschap)!’13
Een christelijk burgerschapsconcept verschilt fundamenteel van andere burgerschapsopvattingen. ‘Terwijl liberalen, sociaal-democraten, communitaristen en neo-republikeinen bij de invulling van het burgerschap de overheid hoogstens opvatten als een door het volk afgevaardigde instantie, beschouwen christelijke burgerschapsdenkers de overheid als een door God gegeven
ambt.’14 De overheid is geen ‘u-vraagt-wij-draaien’instantie. De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid en de burger ook.

‘Dichtbij de burger’ betekent volgens het verkiezingsprogramma ‘toegankelijkheid, herkenbaarheid, zichtbaarheid en een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor het algemeen belang.’18 Die medeverantwoordelijkheid moet gestimuleerd worden. Politieke besluitvorming moet niet over de hoofden van de mensen heen
gaan, maar dichtbij de burger plaats vinden. Daarvoor ‘is
een open verhouding gewenst tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren aan de ene
kant, en burgers en maatschappelijke organisaties aan
de andere kant.’
Bovenstaand thema is voor de ChristenUnie de kern van
onze visie op de vernieuwing van de lokale democratie.
Als bestuurders van de ChristenUnie die openheid kunnen opbrengen, als zij burgers en hun organisaties
weten te betrekken bij de beleidsvorming en dus zaken
als inspraak serieus nemen, maar ook sterk durven
staan in het maken van een eigen eindafweging, en als
gemeenteraadsleden (en ook Staten- en Kamerleden)
werkelijk volksvertegenwoordiger zijn, dan zijn speciale,
groots opgetuigde interactieve processen misschien
helemaal niet meer nodig ...

1

Edelenbos, J. en R. Monnikhof (red.), Lokale interactieve beleidsvorming. Een vergelijkend
onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren

Goed bestuur, dichtbij de burger
In het discussie-traject dat de ChristenUnie in de afgelopen anderhalf jaar heeft gehouden15, was Goed
bestuur, dichtbij de burger een belangrijk thema. Van het
eerste ‘Groen document’ via een ‘Blauw’ en een ‘Wit
document’ is het thema terechtgekomen in het eerste
hoofdstuk van het Concept Verkiezingsprogramma. In
dat hoofdstuk heet paragraaf 1 ‘Goed bestuur’ en paragraaf 3 ‘Dichtbij de burger’.
‘Goed bestuur’ betekent voor de ChristenUnie een rechtvaardige, geloofwaardige, integere overheid, die bereid is
verantwoording af te leggen van haar handelen. ‘Een
overheid tenslotte, die zich bewust is van de begrenzingen van de eigen taak en bevoegdheden. Die de burgerlijke vrijheden respecteert, en ruimte laat aan de maatschappelijke verbanden om op hun manier tot ontplooiing te komen.’16 Het verkiezingsprogramma constateert
een kloof tussen burger en overheid. ‘Het maatschappelijk draagvlak voor de politieke besluitvorming staat op
het spel.’17 De remedie is niet zozeer allerlei staatsrechtelijke vernieuwingen. ‘Er is een cultuurverandering
binnen het overheidsapparaat nodig (…) Daadkracht,
besluitvaardigheid en visie zijn daartoe nodig, maar
vooral een overheid die werkt vanuit vaste ankerpunten.
Een overheid die niet slechts de ontwikkelingen in de
samenleving en de alsmaar veranderende publieke opinie volgt, maar die zelf op grond van vaste normen duidelijke keuzes maakt.’
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God geeft om dieren
Door ds. H.J. Siegers, Gereformeerd predikant te Ommen.

Een jaar of tien geleden werd besloten tot het niet meer inenten van vee tegen
mond- en klauwzeer (MKZ), omdat landen als Japan en de VS geen ingeënt
vlees willen. Toentertijd is berekend dat er één keer in de zoveel tijd MKZ kan
uitbreken, maar dat de kosten van zo’n uitbraak niet zouden opwegen tegen
de winsten in de export. Het recente massale doden van de dieren vond dus
plaats ter wille van de markt. Een dergelijk beleid komt tot stand als alleen
wordt gedacht in termen van rendement en marktwerking. In deze wijze van
denken is nauwelijks plaats voor ethiek.
Moreel handelen - ethiek - is menselijk handelen, want
de mens kan keuzes maken en verantwoording afleggen,
dieren niet.
Als we de normen voor deze ethiek uit de Schrift willen
halen beginnen we natuurlijk op de eerste bladzijde van
de Bijbel. Daar gaat het over de schepping. In Genesis 1
en 2 gaat het niet meteen over de mens. De Auteur
neemt alle tijd om ook aandacht te geven aan die anderen schepselen. De medeschepselen van de mens worden
niet gedegradeerd tot meubilair voor de woning waar
alleen de mens in woont. Ze worden met name
genoemd: vissen, vogels, vee, kruipende dieren en wilde
dieren.
Over deze dieren wordt het andere schepsel - de mens regeerbevoegdheid gegeven. ‘Heers over hen’, Gen. 1:
26,27. Maar dit heersen is niet bedoeld in een kader van
alleen zorgdragen voor de economische belangen van de
mens. Het woord dat hier staat kan zelfs duiden op ‘als
een herder voor de dieren zorgen’.1 Het heersen, gecombineerd met ‘vervullen van de aarde’ en ‘onderwerpen ‘
(beheren), heeft dan ook in zich dat de mens goede zorg
voor de dieren moet dragen en ook dat hij ze voor eigen
gebruik (consumptie, Gen. 9: 3, kleding, Gen. 3: 21) mag
aanwenden.
We noemen de mens, op zijn plaats onder God, vaak
rentmeester. Daar zit in dat hij verantwoording moet
afleggen van zijn beleid met de schepping en dat de
resultaten van zijn werk bestemd zijn voor de Eigenaar:
God. De plaats die God aan de mens gaf houdt in dat de
mens ook zijn rentmeesterschap moet betonen over de
dieren. De dieren blijven wel Gods eigendom en hun
kwaliteit wordt niet gemeten naar het nut voor de
mens, maar naar wat God met hen wil. Zo mag de mens
gebruik maken van dieren. Dan zijn niet de kwaliteiten
van de dieren beslissend, ‘maar hun door God aangewezen plaats en taak’.2 De mens is beeld van God is en het

dier niet. Beeld houdt in dat hij God moet representeren,
en dat moet hij ook t.o.v. de dieren. De mens moet zo
omgaan met de schepping dat Gods werk zichtbaar
wordt.
God gebiedt ook dat de dieren moeten delen in de rust
van de sabbat, omdat zij een plaats hadden in het
arbeidsproces (rund, ezel en vee worden genoemd in het
vierde gebod (Deut. 5: 14, vergelijk Ex. 23: 12). Ze zijn
‘medewerkers’ van de mens bij de bedrijfsvoering (boer,
transport, vlees- en zuivelvoorziening). De mens, die verantwoordelijk is voor zijn dieren, moet er op toezien dat
ze die rust krijgen, op adem kunnen komen. Deze barmhartigheid van de Here komt ook naar voren als het gaat
om het sabbatsjaar: de dieren mogen rusten en eten van
de opbrengst van het veld (Ex. 23: 11). Dit dient allemaal
als inhoud van de bekende tekst die iedere
(christen)boer als uitgangspunt voor zijn bedrijfsvoering
zou moeten hebben: De rechtvaardige weet wat toekomt
aan zijn vee (Spr. 12: 10). Hij weet wat goed voor ze is.
Omgaan met het vee naar Gods bedoeling.
Ik denk dat het tijd is om te gaan praten over een ander
beleid op punt van het vee. We moet ook nadenken over
de vraag of de intensive veeteelt zo kan blijven als het is
en of de bio-industrie nog ethisch verantwoord is. Als de
ChristenUnie haar Kernprogram (punt 9.5) hooghoudt,
mogen we verwachten dat ze zelfs het voortouw neemt:
“In de landbouw en visserij behoort aandacht te zijn
voor erkenning van het dier als schepsel van God met
eigen waarde. Dat houdt onder meer in dat het dier niet
louter als biologisch materiaal of slechts als productiefactor mag worden gezien of gebruikt”.

1

in het licht van de Bijbel, in Hart voor je dieren, pag. 16, Zwolle 1998
(uitgaven GMV).
2
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Ohmann maakt hierop opmerkzaam in H.M. Ohmann, Mens en dier

J. Douma, Milieu en manipulatie, pag. 73, Kampen 1989.

Accent
Een column door een leidinggevend persoon
in een maatschappelijke organisatie

Gedragscode voor politici
Door Jan Westert, algemeen secretaris van het christelijk vakverbond GMV

Het gaat niet goed met het gezag van de overheid, maar als ik me niet vergis,
krijgt het herwinnen van gezag de komende tijd meer aandacht. En terecht.

Laten we dicht bij het thema van dit nummer blijven: bij boeren in de achterban van het GMV krijg
je de handen niet meer op elkaar voor minister
Brinkhorst van Landbouw. Dan gaat het niet eens
primair over de maatregelen die hij neemt en die
soms indruisen tegen het persoonlijk belang van
een boer. De minister heeft zijn persoonlijk gezag
verloren met een bejegening van boeren vol onbegrip en arrogantie. Bestuurder Brinkhorst wil respect voor de overheid, maar in no time heeft hij de
kloof tussen overheid en de (boeren)samenleving
vrijwel onoverbrugbaar gemaakt. Ik weet van boeren die tijdens de MKZ-crisis grote moeite hadden
met overheidsmaatregelen, maar die zichzelf en
elkaar gelijktijdig voorhielden de overheid en zijn
ambtenaren in woord en gedrag met respect te
blijven behandelen. Na het provocerende interview
(in het blad Opzij) hield het op.
Overheidsbestuurders die hun persoonlijk gezag
zo verliezen, tasten ook het gezag van de overheid
aan. Helaas zijn er te veel voorbeelden.

Volksvertegenwoordigers
moeten het voorbeeld
zelf leveren. In hun
persoonlijk optreden
moeten zij gezag
verwerven en uitstralen.

Het herwinnen van gezag voor het ambt van de
overheid begint met het verwerven van persoonlijk gezag van bestuurders en politici. Meer dan
ooit is het gezag van de overheid gekoppeld aan
het persoonlijk gezag van hen die de overheid vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers stralen
in gedrag en overtuiging het gezag van de overheid uit.
Een voorbeeldige overheid laat zien dat zij geeft
om de samenleving en de burgers. Gezag is dienstbaar aan de samenleving. Dat is soms wat anders
dan gaan voor eigen carrière of partijpolitieke profilering. Politieke egotripperij, of in termen van de
PvdA ‘hufterigheid’, holt het ambt van de overheid
uit.
Ik hoop, dat de ChristenUnie juist zulke gezagsaantasting aan de kaak stelt. Zorgen voor het herwinnen van goed overheidsgezag is een stevige
opgave voor de politiek van morgen. Ik twijfel er

niet aan, dat daadkrachtig, betrouwbaar en integer termen zijn, die in het verkiezingsprogramma
zullen doorklinken als het gaat om de overheid.
De herwaardering van het overheidsambt vraagt
om een reactie vanuit de christelijke politiek.
De ChristenUnie zal dat debat niet alleen hoeven
te voeren. Ook Melkert heeft goed begrepen waar
het de komende tijd in de relatie tot de burger om
gaat. Hij bepleit een nieuwe dienstbare overheid,
die anders en beter gaat werken en dichtbij de
mensen staat.
Met een pleidooi in een verkiezingsprogramma
kom je er niet. Volksvertegenwoordigers moeten
het voorbeeld zelf leveren. In hun persoonlijk
optreden moeten zij gezag verwerven en uitstralen. Ik denk dat politici op dat punt nog veel kunnen leren uit bedrijven en van andere beroepsgroepen. Bedrijven hanteren bedrijfscodes.
Beroepsgroepen als accountants, advocaten, organisatieadviseurs hebben soms strenge gedragscodes. Een politieke partij behoort voor zijn eigen
vertegenwoordigers een gedragscode te ontwikkelen, waarop vertegenwoordigers van die partij
elkaar aanspreken en door burgers aangesproken
kunnen worden. Maak het optreden van je vertegenwoordigers toetsbaar. Vertaal de hoge opvattingen over het overheidsambt in herkenbare
waarden. Dat is een bijdrage aan gezagsherstel
van de overheid. Wat houdt politiek servant leadership in de praktijk in? Wat betekent vertrouwen in een politicus, die optreedt namens zijn
partij? Wat betekent duidelijkheid en helderheid
in het optreden van de volksvertegenwoordiger?
Wat is communicatie echt voor een politicus? Als
je zegt betrokken partij te zijn, hoe functioneert
het begrip betrokkenheid dan in de praktijk? En
hoe vertaal je respect in het optreden? Een politieke partij die pleit voor gezag van de overheid,
begint bij zichzelf. Een gedrags- of beroepscode,
waar je vertegenwoordigers op aangesproken
kunnen worden zal daarbij helpen. Laat de
ChristenUnie maar het voortouw nemen.
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Het rapport Donner:
de solidariteit in het geding
Door dr. P.S. Fluit, advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

De adviescommissie Arbeidsongeschiktheid, de commissie Donner, heeft op 30 mei 2001 haar
rapport Werk maken van arbeidsongeschiktheid aangeboden aan de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Direct is over het rapport advies aangevraagd aan de Sociaal-Economische Raad
met het verzoek, zo mogelijk, in oktober
te adviseren.
Het naderen van één miljoen arbeidsongeschikten vormde de aanleiding voor
het instellen van de commissie.
Rigoureuze maatregelen worden nodig
geacht om een einde te maken aan de
groei van het aantal arbeidsongeschikten.
In dit korte artikel worden de belangrijkste voorstellen besproken.

Het WAO-toegangscriterium
Het meest in het oog lopende voorstel
van commissie Donner betreft de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium. De huidige WAO verzekert het
inkomensverlies dat het gevolg is van
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arbeidsongeschiktheidt. Het inkomensverlies wordt als volgt berekend:
1. een verzekeringsgeneeskundige
onderzoekt waartoe iemand met zijn
medische beperkingen in staat is;
2. vervolgens duidt een arbeidsdeskundige de functies die iemand met zijn
beperkingen nog zou kunnen verrichten en stelt vast welk inkomen betrokkene kan verdienen met de geduide
functies;
3. door het inkomen dat iemand met
zijn medische beperkingen zou kunnen verdienen - tot slot - te vergelijken met het oude salaris van betrokkene van voor het intreden van de
arbeidsongeschiktheid, wordt het
inkomensverlies en daarmee de mate
van arbeidsongeschiktheid vastge-

steld. Er zijn momenteel zeven
arbeidsongeschiktheidsklassen: de
onderste klasse is bestemd voor mensen die 15-25% arbeidsongeschikt zijn
(bij een loonverlies van minder dan
15% bestaat geen recht op uitkering),
de hoogste klasse is bestemd voor
mensen die een inkomensverlies lijden van 70% of meer.
Donner wil in de toekomst de WAO
slechts wegleggen voor diegenen die kan
aantonen dat hij gemeten naar algemeen
geldende maatstaven lijdt ‘aan ernstige
ziekten of gebreken die zich manifesteren
in een duurzame en aanzienlijke vermindering van zijn mogelijkheden om maatschappelijk te functioneren’. Kortom, de
WAO wordt beperkt tot wie duurzaam en

BoekenWijzer

volledig arbeidsongeschikt zijn. Niet langer is (de hoogte van) het inkomensverlies bepalend voor (de mate van) arbeidsongeschiktheid. Niet langer ook kunnen
gedeeltelijk arbeidsongeschikten aanspraak maken op een WAO-uitkering.
Wanneer er geen enkele arbeidscapaciteit meer aanwezig is, heeft iemand
toegang tot de WAO.

De uitkering
Degene die in aanmerking komen voor
de nieuwe WAO (nWAO), hebben recht op
een uitkering die aanmerkelijk royaler is
dan de huidige uitkering. De huidige
WAO is in tijd beperkt (de lengte van de
uitkering is afhankelijk van de leeftijd
van de betrokkene) en wordt in beginsel
verstrekt voor een periode van drie jaar
waarna iemand herkeurd wordt en moet
worden vastgesteld of betrokkene recht

“De solidariteit tussen jonge,
gezonde, sterke werknemers en
oudere, gebrekkige en zwakkere
werknemers zal afnemen”
heeft op een nieuwe driejaars-termijn.
Het voorstel van Donner is een WAO-uitkering van 70% van het laatstverdiende
loon te verstrekken tot het 65e jaar, geen
periodieke herkeuring te laten plaatsvinden en de uitkeringsgerechtigde zonder
korting enigszins te laten bijverdienen.
Echter, voor degenen die volgens de huidige maatstaven gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, maar geen toegang hebben
tot de nWAO, is het uitkeringsverhaal
heel anders. De commissie Donner stelt
dat het inkomensverlies van deze groep
moet worden opgelost door reïntegratie.
Werkgever en werknemer moeten zich
maximaal inspannen gedeeltelijk
arbeidsongeschikten terug te leiden naar
(ander) werk. Als het niet lukt om werk te
vinden, rest voor deze groep na afloop
van de WW-uitkering een IOAW-uitkering
(-nieuwe stijl), een bijstandsachtige uitkering.

Aanscherping reïntegratieverantwoordelijkheid werkgever en
werknemer
De werknemer en werkgever moeten er
alles aan doen om werkhervatting mogelijk te maken.
De werknemer moet de werkgever de
nodige informatie verschaffen over de
aard en oorzaken van het verzuim en werken aan een effectieve behandeling van
klachten.
Van de werknemer wordt verwacht dat hij,
als hervatting in de oude functie niet
mogelijk is, een redelijk aanbod voor ander
werk accepteert. Wanneer geen functie
beschikbaar is binnen of buiten het bedrijf
met een inkomen van tenminste 70% van
het oorspronkelijke salaris, mag de werknemer dit weigeren met behoud van WWrechten bij eventueel ontslag. Aanvaardt
de werknemer daarentegen een andere
baan met een loon dat ligt onder dat 70%niveau, dan dient de oude werkgever
gedurende een aantal jaren een deel van
het verschil tussen het nieuwe loon en het
niveau van 70% van het oude salaris te
overbruggen.
Als de werknemer niet voldoende meewerkt moet hij volgens de commissie
Donner – in tegenstelling tot nu – ontslagen kunnen worden, zonder aanspraak te
kunnen maken op WW.
De werkgever dient de zorg te hebben voor
het verzuim, voor tijdig contact en tijdige
controle, voor overleg en een snelle behandeling van klachten. De werkgever die in
gebreke blijft is verplicht tot loondoorbetaling, ook na twee jaar (gedurende welke
de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte in beginsel in stand blijft).

vervangend werk. In dat geval moet de
reïntegratie zich richten op werk bij een
andere werkgever. Echter, andere werkgevers staan over het algemeen niet in rij
om deze werknemers te begroeten.
Als de resultaten van de nieuwe reïntegratie-instrumenten tegenvallen in de
praktijk, is het inkomensperspectief van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten beroerd.
Het is de vraag of het wel sociaal rechtvaardig is om het risico, waar veelal niets
aan te doen of te repareren valt, voor
rekening van de individuele werknemer
te laten komen.
Het is zeer wel denkbaar dat op grote
schaal – al dan niet bij CAO geregelde geprivatiseerde uitkeringsregelingen zullen ontstaan voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Als die private regelingen er
komen, is het de vraag wat we opschieten
met deze privatisering? Immers, het totale premieniveau (publiek en privaat) daalt
niet noodzakelijkerwijs. Bovendien, zullen
de mensen met een hoog arbeidsongeschiktheidsrisico de dupe van de privatisering worden. Zij zullen of geweigerd
worden of een hoge premie moeten betalen. Kortom de solidariteit tussen jonge,
gezonde, sterke werknemers en oudere,
gebrekkige en zwakkere werknemers zal
afnemen. Tenslotte ontstaat er een reëel
gevaar van oververzekering: een deel van
het risico zou – bij een gebrekkige afstemming van de private en de publiek verzekering (waar de private verzekeraars
belang bij hebben) - dubbel verzekerd
kunnen worden, waardoor het totale premieniveau uiteindelijk hoger zal liggen
dan het huidige premieniveau.

Commentaar
De huidige wetgeving bevat reeds een
overmaat aan forse prikkels om werkgever en werknemer aan te zetten tot reïntegratie. Niettemin zijn de resultaten van
deze prikkels niet om over naar huis te
schrijven. Aan het assortiment prikkels
worden enkele nieuwe toegevoegd. De
vraag is of de nieuwe instrumenten die
omslag teweeg brengen die wordt verwacht. Feit is dat een groot deel van de
werknemers bij kleine werkgevers werkt,
die niet of nauwelijks beschikken over

Pieter Fluit is onlangs gepromoveerd
aan de Universiteit van Amsterdam
op zijn proefschrift: Verzekeringen
van solidariteit. Een studie naar de
veranderingen in de sociale loondervingsverzekeringen gedurende 1980
tot 2000, Amsterdam 2001, 330 p.
(handelseditie: Kluwer Deventer ISBN
90 268 3790 9).
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Het wereld wijde web van met elkaar verbonden computers, het internet is in de laatste paar
jaar enorm gegroeid. Steeds meer informatie aan de ene kant en steeds meer gebruikers aan
de andere kant. Met deze rubriek willen wij de lezers helpen de weg te vinden op de digitale
snelweg en zo het web wijzer te gebruiken.

Door Erik van Dijk

Landbouw

Groen van Prinsterer

De eerste links van deze WebWijzer gaan uiteraard over
het thema landbouw. Uiteraard kan dan het ministerie
in kwestie niet ontbreken. Voor de verandering geven we
de volledige gegevens:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
Postadres:
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Telefoon: 070-3786868 (Algemeen)
070-3784062 (Infotiek)
Internet-site: http://www.minlnv.nl

En natuurlijk mag Groen van Prinsterer niet ontbreken (zie
artikel van Roel Kuiper)
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap. Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag:
www.inghist.nl/rgp/eindbest/groen/f-algem.htm
www.inghist.nl/rgp/eindbest/groen/f-inhoud.htm
www.inghist.nl/rgp/eindbest/groen/f-grlst.htm

Ook de Landbouw Universiteit Wageningen en het
Landbouw-Economisch Instituur moet hier genoemd
worden:
www.wageningen-ur.nl/nl/index.html
www.lei.nl/home.html

Voor nog meer studie op internet: meer dan 600 links
naar (kranten)dossiers op http://dossier.pagina.nl

AgriHolland Dossiers: heel erg veel achtergronden bij het
agrarische nieuws:
www.agriholland.nl/dossiers
Dossier Toekomst van de Veehouderij in Nederland:
www.agriholland.nl/dossiers/toekomstveehouderij/toekomstveehouderij.html

Karrenvrachten vol informatie over biotechnologie vindt
u op de site www.BIO-NED.nl
(de internet-site van dr. Henk v.d. Pol die op dit moment
voor het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie
werkt aan een Kort Commentaar over voedselveiligheid)
Ook handig voor verder studie:
www.agriholland.nl/cijfers/home.html
http://veehouderij.pagina.nl
http://akkerbouw.pagina.nl
http://bse.pagina.nl
http://mond-en-klauwzeer.pagina.nl
Globalisering en globofoben
www.wto.org is de site van de Wereld Handels
Organisatie
www.gatt.org is van tegenstanders van globalisering
en vrije wereldmarkt. GATT is de oude naam van
WTO. De domeinnaam gatt.org is in 1999 handig
‘ingepikt’ toen de WTO deze domeinnaam vergat vast
te houden. Vergist u zich niet, want gatt.org ziet er
erg professioneel uit …
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Groen Van Prinsterer’s Lectures on Unbelief & Revolution:
http://capo.org/gvp.html

Allerlei

De site http://politiek.pagina.nl is al genoemd in het eerste
nummer DenkWijzer, maar deze site bestaat ook:
http://overheid.pagina.nl
Opinie.nl met o.a. een wekelijkse nieuwsbrief:
www.opinie.nl
Christelijke Links in Nederland:
chreuropeonline.hypermart.net/nl
Impact, christen-zijn in carrière, relaties en samenleving
Impact wil jonge, afgestudeerde, hoger opgeleide
christenen met elkaar verbinden en hen stimuleren in
hun leven en loopbaan herkenbaar naar het evangelie
van Jezus Christus te leven. Impact doet dit door het
stimuleren van de ontmoeting van hoger opgeleide
christenen, met als doel uitwisseling, herkenning,
onderlinge toerusting en het vormen van relevante
netwerken.
Impact is een initiatief van het Christelijk
Studiecentrum ICS en IFES-Nederland.
www.impactnetwerk.nl
Theologische universiteiten / faculteiten:
Op één na zijn ze allemaal te vinden via
www.nl-menu.nl/nlmenu.nl/sections/433/1603/80.html
En dan hier die ene, ontbrekende …
Kampen, Broederweg, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
www.tukampen.nl/intro/tuk.htm

Interessante links te melden?
Email ze naar denkwijzer@christenunie.nl !

Publicaties

Publicaties ter lering
Hieronder volgt een overzicht van publicaties sinds 1996 van de Marnix van
St. Aldegonde Stichting (het wetenschappelijk studiecentrum van de RPF), de Groen
van Prinsterer Stichting (het wetenschappelijk bureau van het GPV) en de Mr. G. Groen
van Prinsterer stichting (het wetenschappelijk instituut (WI) van de ChristenUnie).
Er staan geen prijzen bij. Voor donateurs
van het WI zijn deze publicaties verkrijgbaar tegen verzendkosten (niet donateurs: email of schrijf voor de prijzen –
voor publicaties van vóór 2000 maken wij
een schappelijke prijs). Bestel vandaag
nog, bij voorkeur via email (zie colofon op
pagina 2 voor gegevens)!

GPV
• Moraal is niet neutraal:
Christelijk geloof en politieke keuzes
A.H. Poelman (1996, 99 pag.)
• Het GPV in de gemeenteraad:
uitgangspunten, regelingen en
praktisch functioneren. Deel 1.
Th. Haasdijk (1996, 76 pag.) uitverkocht
• Integratie als uitdaging
H.A. Bronswijk e.a. (1996, 95 pag.)
• Vrede en Veiligheid
L.G. Hoksbergen e.a. (1997, 75 pag.)
• Het GPV in de gemeenteraad:
beleidsterreinen. Deel 2.
Th. Haasdijk (1997, 145 pag.)
• Het Amersfoortse Congres van 1948
George Harinck en Rienk Janssens (red.)
(1998, 159 pag.)
• Politiek en nieuwe media
P. Karssenberg, drs. D. Noort en
drs. M. de Vries (1998, 44 pag.)
• Ieder zijn dagelijks brood:
aspecten van de sociale zekerheid
W. Boerma e.a. (1999, 89 pag.)
• De burger in beeld: een christelijke visie
op overheid, individu en samenleving
Rienk Janssens (1999, 113 pag.)
• Political-Economic Activity to the
Honour of God (over het economisch
beleid van het GPV) Dr. John Boersma
(Premier Publishing, Winnipeg, Canada,
1999, 355 pag.)

RPF
• De verzorgingsstaat voorbij.
Over grondslagen van sociale zekerheid
G.M. Koning, dr. R. Kuiper en
dr. T. v/d Lagemaat (1996, 99 pag.)

• Reformatorische partijvisie.
De RPF als christelijke politieke partij
Dr. R. Kuiper (1996, 112 pag.)
• Drugsbeleid
Drs. J.W. Dollekamp (1996, 36 pag.)
uitverkocht (overdruk op te vragen)
• Een kwestie van bereikbaarheid.
Over mobiliteit en sociale verantwoordelijkheid
Ir. J. van der Stoep en ir. D. van der Goot
(1997, 106 pag.)
• Economie in orde? Over grondslagen
van economisch beleid
Ir. R.A. Jongeneel e.a. (1997, 207 pag.)
• Venster op de wereld. Publieke
gerechtigheid en internationale orde
Drs. V.M. Fiddelaar e.a. (1998, 159 pag.)
• Verzilvering van de samenleving. Een
verrijkende kijk op ouderdom.
Drs. J.W. Dollekamp e.a. (1999, 94 pag.)
uitverkocht (overdruk op te vragen)

RPF en GPV gezamenlijk,
later: ChristenUnie
• Gelukkig is het land. Naar een gemotiveerde samenleving
R. Kuiper en A.J. Verbrugh (RPF en GPV,
1996, 106 pag.)
• Pionier of pelgrim?
De ontwikkelingstaak van de overheid
in de visie van GPV, RPF en SGP
Drs. R. Janssens, dr. R. Kuiper en
drs. J. Mulder (red.)(RPF, GPV en SGP,
1997, 112 pag.)

• Het bordeelverbod van de baan.
Gemeentelijk prostitutiebeleid na de
afschaffing van artikel 250 bis Wetboek
van Strafrecht
Roel M. Freeke, Drs. Theo Haasdijk,
Drs. Peter van Vugt (RPF, GPV en SGP,
1999, 48 pag.)
• Toetsen en begrenzen.
Een ethische en politieke beoordeling
van de moderne biotechnolologie
H. Jochemsen (red.) e.a. (ChristenUnie,
2000, 262 pag.)
• Geleende ruimte. Een christelijke visie
op ruimtelijke ordening. R. Janssens
(red.), Ben Schoon, Bert Jan Urban e.a
(ChristenUnie, 2000, 144 pag.)
• Werken aan een rotsvast gezinsbeleid.
Gezin, arbeid, opvoeding en zorg in een
tijd van individualisering
Dr. D.J. Steensma, mr. M. Verhage-van
Kooten, J. Westert ( e.a.) (ChristenUnie
en GMV, 2000, 158 pag.) (oorspronkelijk
in 1998 verschenen onder de titel
Individualisering en gezinsbeleid, als
uitgave van de RPF)
• Goede raad voor het gemeentebestuur.
Een reactie op de voorgenomen dualisering van het gemeentebestuur en een
aanzet tot een visie op de lagere overheden
Drs. Roel M. Freeke e.a. (Kort
Commentaar 1, 2001, 50 pag.)
• Kiezen voor karakter. Reactie op de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
C. M. Visser (red.) (Kort Commentaar 2,
2001, 64 pag.)
• Dienstbare samenleving. Basiswaarde
van de christelijke politiek.
Dr. R. Kuiper (dit eerste nummer uit de
boekenreeks van het WI verschijnt oktober 2001)
• Voedselveiligheid
Dr. H. v.d. Pol en C.M. Visser
(Kort Commentaar 3, verschijnt eind
oktober 2001)
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gezindheid. Behoren we niet tot de zes grondleggers?
Hebben wij niet altijd aangedrongen op verdieping van de
integratie en waren we niet graag bereid bevoegdheden
over te dragen aan supranationale organen? Partijen die
op de rem trapten en wezen op de waarde van de nationale identiteit, werden wat meewarig aangekeken.
In werkelijkheid was het idealisme minder dan het leek. Als groot exportland had
ons land groot belang bij open grenzen.
Het door Mansholt opgezette gemeenschappelijke landbouwbeleid leverde ons
land veel meer op dan wij aan de EU
moesten betalen. Toen daar tien jaar geleden een eind aan kwam, werd ‘geen cent
te veel’ het Nederlandse motto. Alsof het
niet redelijk is dat Nederland, een van de
welvarendste EU-landen met een gezonde
staatshuishouding en nauwelijks werkloosheid en bovendien grote inkomsten
uit aardgas in de bodem, netto bijdraagt.
De ijver om ook uit Europese kassen te
putten heeft zelfs de ESF-affaire tot
gevolg gehad. Wegens onregelmatigheden in de besteding moet Nederland
meer terugbetalen dan ooit aan een lidstaat is opgelegd. Onderzoeker Koning
heeft weliswaar verklaard dat hem van
grootschalig misbruik niet gebleken is,
maar vanwege het woord ‘grootschalig’
en zijn constatering van gebrekkige administratie is deze conclusie minder vertrouwenwekkend dan ze op het eerste gezicht
overkomt. Onze regering kan zich beter
ervoor inzetten dat de structuurfondsen
enkel in echte probleemregio’s besteed
worden.
In de verwerking en naleving van
Europese regelgeving is ons land veel trager - mede door ons gecompliceerde wetgevingsproces - dan een ‘Eurosceptisch’
land als Engeland. En wie herinnert zich
niet, hoe onder het eerste kabinet-Kok
bleek dat ons land had verzuimd veel
nationale regelgeving in Brussel te mel-

den voor toetsing op eerlijke concurrentie, zodat zelfs de rechtsgeldigheid ter discussie kwam.
Wie samenwerkt in een Europa met open
grenzen op grond van gemeenschappelijke waarden, zou zich er ook voor moeten hoeden zich in zijn strafwetgeving
van de andere landen te vervreemden.
Ons land doet dat wel met euthanasie en
drugsbeleid. Het komt daarmee in problemen, nu wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke aanpak van de criminaliteit.
Zoals iemand die gezocht wordt door
justitie in Maastricht en gearresteerd
wordt in Groningen, onmiddellijk op
transport gaat naar Limburg, zo zou dat
ook op Europese schaal moeten bij verdenking van misdrijven waarop minstens
een jaar gevangenisstraf staat. Nu gelden
daarvoor nog langdurige uitleveringsprocedures, waarbij de gevangene veel
mogelijkheden van verzet heeft.
Bovendien is uitlevering alleen mogelijk
als de daad in beide landen strafbaar is.
Ons land komt nu in de knel vanwege zijn
tolerantie tegen euthanasie plegende artsen en koffieshophouders en maakt dus
bezwaar tegen een Europees-geldig arrestatiebevel.
Toegegeven: de harmonisatie van het
strafrecht moet zorgvuldig bekeken worden. Maar onze conclusie uit dit alles is:
Wie een goede partner wil zijn in een landengemeenschap, mag best voor zijn
nationale identiteit opkomen, maar als
die enkel bestaat uit materieel gewin en
tolerantie jegens schending van universele normen, is dat tamelijk beschamend.

ThemaInleiding
‘De vreze des
HEREN is het begin der

Ons Europa

wijsheid en het

Door Erik van Dijk, eindredacteur

kennen van de

“Straks hebben we de euro in onze portemonnee. Het zal ons geld zijn. De euro is

Hoogheilige is

echter veel meer dan een munt, het is een symbool van Europese integratie in elke
betekenis van het woord. (…) De munt heeft grenzen overschreden en barrières

verstand’

weggenomen voor mensen die samen werken, handelen en leven. (…) Met hun

(Spreuken 9 vers 10)

munt werken de eurolanden samen aan het behoud van waarden als vrijheid,
democratie en mensenrechten. (…) De realisatie van burgers dat ze zich thuis voelen
in Europa zal een van de belangrijke effecten van de euro zijn voor 300 miljoen
Europeanen.”
Europese Centrale Bank-president Wim Duisenberg in Frankfurt op 30 augustus j.l..
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Ons geld. Ons Europa. Voor één keer ontsteeg Wim Duisenberg zijn normaal zo
sobere uitstraling en nuchtere woordenschat. Centrale bankiers worden niet geacht
emoties te tonen, laat staan zich te verliezen in dromen. Als het over hun vak gaat,
denken en praten ze in cijfers en statistieken. Maar de president van de Europese
Centrale Bank maakte, zoals hij zelf zei, een
uitzondering op deze regel bij de presentatie van de euro en de campagne die het
Europese publiek klaar moet stomen voor
de komst van de Europese munten en
bankbiljetten. Voor één keer glimde
Duisenberg van trots en enthousiasme en
sprak hij hoogdravende woorden.
Niet iedereen is zo enthousiast over
Europa. De gemiddelde burger in Europa is
over het algemeen tamelijk onverschillig of
zelfs sceptisch (pas twee maanden voor de
introductie van de euro zagen de
Europeanen eindelijk iets meer voordelen
dan nadelen in de nieuwe gemeenschappelijke munt).
Hoewel het hen wel zorgen baart dat er
zo’n kloof gaapt tussen Europa en haar
burgers, gaat de politieke elite intussen wel
gewoon door met de Europese integratie.
Naast de verdieping van de integratie met
de gemeenschappelijke munt is er in deze
tijd vooral aandacht voor de verbreding van
de Europese integratie: de EU koerst aan op
uitbreiding met 6 tot 10 landen binnen een
paar jaar (zie kaartje op p. 10). Hoewel er
nog veel vragen en problemen zijn, wil men
in ieder geval kandidaat-lidstaten als Polen,
Tsjechië en Slovenië er al bij hebben bij de

verkiezingen voor het Europese Parlement
in juni 2004.
De Europese integratie stelt de christelijke
politiek voor een aantal dilemma’s. In het
eerste artikel zetten twee medewerkers van
het wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie er een aantal op een rij en
doen aanzetten tot een partijbrede discussie. Ook twee medewerkers van de
Eurofractie (de fractie van SGP en
ChristenUnie in het Europees Parlement)
doen een duit in het discussiezakje. Zij richten zich in hun studies vooral op de toekomstige positie van de politieke partijen
(inclusief hun eigen fractie) en die van de
ministers in Europa.
In het interview laten zowel een christelijke
Europarlementariër uit Finland als een
doorgewinterde christelijke nationale parlementariër uit Nederland hun licht schijnen
op Europa, o.a. op de rol van de christelijke
politiek in het Europa van vandaag en morgen.
Naast enkele andere studies over Europa
en de gebruikelijke rubrieken, treft u in
dit extra dikke nummer ook een
uitgebreide studie aan van de hand van
dr. A.J. Verbrugh. Ook zijn artikel gaat deels
over Europa, maar het is meer dan dat: het
is zijn laatste politieke statement, zijn visie
op waar het in de huidige politieke wereld
in wezen om draait.
De redactie wenst u een paar boeiende leesuurtjes toe!

Kijk voor een complete inhoudsopgave
op de achterkant (p. 40)
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De Europese dilemma’s van de
Door Roel Kuiper en Benjamin Anker, beiden werkzaam bij het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie

De komende jaren zal de bezinning op de toekomst van Europa een nieuwe fase ingaan. Dat komt niet
alleen door de invoering van de Euro - die ongetwijfeld nieuwe integrerende effecten zal hebben - of door
het debat over de uitbreiding van Europa, maar vooral door de breed in Europa levende wens en behoefte
nieuwe politieke visies voor Europa te formuleren. Europese leiders als Joschka Fischer, Lionel Jospin en Tony
Blair hebben al pogingen gedaan nieuwe concepten voor Europa aan te dragen. Het ene na het andere
rapport over de toekomst van Europa verschijnt. Het is de hoogste tijd om als ChristenUnie ook een traject
van diepere bezinning over Europa in te gaan.

Roel Kuiper

Het is begrijpelijk en niet meer dan vanzelfsprekend dat
er voortgaande bezinning is op aard en toekomst van
deze groeiende Europese bestuurslaag. De Europese
Unie kampt al sinds jaar en dag met een aantal erkende
problemen: het gebrek aan belangstelling van de zijde
van de burger, gebrekkige democratische legitimatie,
gebrek aan openbaarheid rondom de Europese besluitvorming, het hinken op zowel de nationale als de communautaire gedachte, de politieke betekenis van het
Europese parlement, enzovoort. Gegeven het feit dat alle
lidstaten met de Europese Unie verder willen, zou het
van groot belang zijn als op op z’n minst op een aantal
van deze problemen een (begin van een) antwoord zou
komen.

wijzen op het feit dat Europa slechts op deelgebieden
iets te zeggen heeft en bovendien een onafhankelijke
regering ontbeert. Er is slechts in gebrekkige zin sprake
van Europese soevereiniteit. Men kan de vraag ook
anders benaderen en wijzen op het dwingende karakter
van Europese regels, waaraan de burger zich heeft te
onderwerpen. De nationale overheden hebben immers
een deel van hun autonomie overgegeven aan communautaire instellingen, welke daarmee gezag over alle
Europese burgers uitoefenen. Er zijn Europese instituties
met Europese bevoegdheden zoals de Europese
Commissie, de Europese Centrale Bank en het Europees
Hof van Justitie. Hoewel nog in gebrekkige vorm is er, zo
bezien, wel sprake van een Europese overheid.

De vragen en dilemma’s met betrekking tot de Europese
politiek leven natuurlijk ook binnen de ChristenUnie. In
dit artikel willen we proberen enkele van deze vragen te
benoemen. Niet meer en niet minder. Het gaat ons erom
de bezinning in de ChristenUnie te voeden door de keuzen die zich onvermijdelijk zullen aandienen onder de
aandacht te brengen. Aan die keuzen zitten consequenties vast en die zullen we ook onder ogen moeten zien.
We beogen hiermee een open discussies mogelijk te
maken. Het wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie zal over enige tijd dieper op de vragen en
dilemma’s ingaan in een aparte publicatie. De volgende
thema’s geven aan waar de discussie in ieder geval over
zou moeten gaan.

De kwestie is van principieel belang voor de christelijke
politiek. Indien Europa overheid is dan zullen we haar
moeten eerbiedigen op precies dezelfde wijze als we
onze andere overheden eerbiedigen. Maar er is meer aan
de orde. Als Europa overheid is in de principiële zin
waarover we hier spreken, dan mogen we haar ook aan
criteria binden die christelijke politiek aan overheidsoptreden stelt. Dan moet ze haar werkzaamheden zien als
dienst aan God en zich inzetten voor de publieke gerechtigheid. Omdat alle macht kan corrumperen moet iedere
overheid, dus ook de Europese, gecontroleerd worden en
daarvoor zijn parlementaire mechanismen en politieke
openbaarheid onmisbaar. Met andere woorden: de principiële aanvaarding van Europa als overheid heeft verreikende consequenties. De visie op de (politieke) rol van
het Europees parlement en op de openbaarheid van
Europese besluitvorming hangt er mee samen. Europese
besluitvorming moet dan niet meer plaatsvinden in de
beslotenheid van allerlei Europese ministerraden met
een verantwoording achteraf in nationale parlementen.
Er moet een politieke discussie over Europees beleid
plaatsvinden met de Europese Commissie in het
Europees Parlement.

Europa als Overheid

Benjamin Anker

Cruciaal voor de benadering van de Europese Unie als
politiek lichaam is de vraag of we hier principieel met
een overheid te maken hebben in de zin van Romeinen
13:1. Is het zo dat boven de drie bestuurslagen die we
kennen (gemeente, provincie en Rijk) er nu een vierde
bestuurslaag bestaat, die we moeten eerbiedigen als
onze overheid? Men kan deze vraag relativeren door te
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e ChristenUnie

Een principiële benadering van Europa vanuit onze
christelijke overheidsvisie legt direct al de meest fundamentele keuzen bloot die er te maken zijn met betrekking tot de Europese politiek. Dat is geen wonder, want
deze overheidsvisie ligt in het hart van de christelijke
politiek. Tot dusver is er echter met betrekking tot
Europa door ChristenUnie en SGP een andere afweging
gemaakt. Er is uitgesproken dat de EU bestaat uit met
elkaar samenwerkende zelfstandige staten. Dit impliceert dat de nationale overheid in deze optiek van hoger
orde blijft dan de Europese. De soevereiniteit (het onafhankelijk gezag) berust bij nationale overheden en niet
bij Europa. De vanzelfsprekende consequentie voor de
Europese besluitvorming is dat deze zoveel mogelijk
intergouvernementeel moet plaatsvinden, dat wil zeggen: door de Raden van Ministers. Het politieke tekort
van Europa (gebrekkige democratische controle en
gebrek aan openbaarheid) moet worden opgelost
binnen de bestaande kaders. De verantwoording van
Europees beleid is in deze visie primair een nationale
zaak. De vraag is echter of een visie die Europese politiek
wil inbedden in nationale kaders wel toekomst heeft.
Een algehele inkadering is nu al niet mogelijk. We hinken met onze visie dan ook op twee gedachten.

ne besluitvormingsprocedures. De Unie is belangrijk
voor de stabiliteit op het Europese continent. De uitbreiding naar het oosten legt een zekere hypotheek op de
institutionele hervormingen. De toename van het aantal
lidstaten van 15 naar 25 of meer (zie kaartje op p. 10) zal
betekenen dat de besluitvorming in ministerraden niet
meer op de bestaande wijze kan verlopen.
Besluitvorming met unanimiteit zal dan immers onder
zware druk komen te staan. Ook kunnen niet alle lidstaten meer vertegenwoordigd zijn in de Europese
Commissie. Het Europees Parlement wordt vergroot en
ook daar zullen procedures moeten worden aangepast.
Er zullen dus hervormingen nodig zijn en deels zijn deze
al in gang gezet.

De vormgeving van Europa

Dwars door deze discussie loopt de discussie over de toekomstige politieke vormgeving van Europa. Dat Europa
een volledig geïntegreerde politieke unie zal worden is
onwaarschijnlijk. Toch lijkt een verdere federalisering op
de lange termijn in het verschiet te liggen. Nationale staten kunnen binnen een Europese (con)federatie bestuurlijke zelfstandigheid houden, maar hebben te maken
met een Europese bestuurslaag die op het gebied van
economie, veiligheid en buitenlands beleid een eigen
bevoegdheid heeft. Duitsland, dat intern ook een federale structuur kent, is voorstander van een dergelijk model.

Hoewel een aantal mensen uit de achterban van
ChristenUnie en SGP de Europese politieke realiteit het
liefst zou willen terugdraaien, is renationalisatie geen
reële optie. De Europese Unie zal geleidelijk aan verder
groeien, al gaat het misschien met horten en stoten. De
uitbreiding van de Unie naar Oost-Europa staat op het
programma en ook de verdere vormgeving van de inter-

Hier dient echter een pas op de plaats te worden
gemaakt. In de discussie over de toekomst van Europa
duiken de termen federalisme en confederalisme telkens
op. Om misverstanden omtrent deze concepten te voorkomen, enkele opmerkingen over de betekenis en impliaties van deze concepten.
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het in een federale structuur eenvoudiger te zien waar
de bevoegdheid van de federale regering ophoudt en die
van de statelijke overheid begint: het staat duidelijk in
de federale grondwet. Indien bevoegdheden echter constitutioneel aan de federale overheid zijn toegekend, is
er, in tegenstelling tot in het confederale model, geen
weg meer terug voor de statelijke overheden.

In het verleden zijn confederale staatsstructuren altijd
een tussenvorm geweest naar een federaal stelsel (bv. de
VS), en zij bestaan in pure vorm dan ook nergens. In een
confederaal model worden de bevoegdheden van de confederale overheid door de overheden van de nationale
staten vastgesteld. De confederale overheid heeft uit dan
ook geen eigen grondwet: zij bestaat immers geheel bij
de gratie van de nationale staten en heeft geen onafhankelijke, originaire bevoegdheid. Europese confederalisten
zijn voor het principe van meerderheidsbeslissing op
nationaal vlak, maar zij zijn geen voorstander van deze
besluitvormingsprocedure op Europees niveau. Op
Europees niveau willen zij het unanimiteitsbeginsel
handhaven. Het onvoorwaardelijk toepassen van meerderheidsbesluitvorming op Europees niveau houdt in
deze visie niet genoeg rekening met de culturele
bepaaldheid van een volk en leidt op de lange termijn
tot ongenoegen en weerstand bij de burger. Het grote
nadeel van zo’n stelsel is immers dat besluitvorming erg
onzeker is nu elke nationale staat een maatregel kan
tegenhouden. Op deze wijze kan samenwerking op
belangrijke beleidsterreinen als de interne markt, milieu
en landbouw worden gefrustreerd op grond van allerlei
politieke overwegingen, ook als die niet veel met het
onderwerp in kwestie te maken hebben. In de Eurpese
context kan dit van bijzonder belang zijn, nu een uitbreiding met 12 landen al op de agenda staat en verdere uitbreiding in de toekomst niet mag worden uitgesloten.
Een federaal model daarentegen impliceert meerderheidsbeslissing op het niveau van de federale overheid.
De burger kiest zowel de statelijke als de federale overheid, welke gescheiden bevoegdheden hebben. Hoe deze
scheiding er precies uitziet, is vastgelegd in de constitutie van de federatie. Het begrip federatie zegt derhalve
niets over de mate waarin bevoegdheden zijn overgeheveld van statelijk naar federaal niveau. Zo is België een
federale staat waarin 7 staatsrechtelijke entiteiten
(3 Gewesten, 3 Gemeenschappen en de Rijksoverheid)
juridisch volstrekt gelijkwaardig zijn en allen exclusieve
en autonome bevoegdheden uitoefenen. De gewesten in
België en de Länder in Duitsland spelen dan ook een veel
belangrijker staatsrechtelijke rol in het landsbestuur dan
bijvoorbeeld de provincies in Nederland. Bovendien is
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Geen enkele staatsrechtelijke kwalificatie doet op dit
moment recht aan het eigen karakter van de Unie, al was
het alleen maar omdat de Europese Unie geen eenheidsstaat is en het ook niet snel zal worden. Daartegen hebben de meeste Europese staten op dit moment ook
onoverkomelijke bezwaren, Frankrijk en Engeland voorop. Het is bekend dat een aantal staten in de Europese
periferie - Spanje, Engeland, de Scandinavische landen niet verder wil gaan dan intergouvernementele samenwerking. Dit zijn landen die geopolitiek altijd een isolationistische positie hebben gekoesterd: zij zijn dan ook
voorstander van een zuiver confederalistische ontwikkeling binnen Europa. Voor Nederland geldt dat niet.
Nederland is een open land met tal van verbindingen in
Noord-West-Europa. Nederland behoort niet voor niets
tot de founding fathers van de Unie. Aandringen op een
Europees model dat niet verder gaat dan intergouvernementele samenwerking past niet goed bij de positie die
Nederland van oudsher heeft ingenomen. Nederland is
altijd coöperatief geweest in het besef dat het zich door
samenwerking kon versterken. Tegelijkertijd staat de
Nederlandse overheid ook geen algehele federalisering
voor.
Eigenlijk zijn er op deze tussenweg twee opties. De ene
optie wijst de weg van nadere alliantie met een beperkt
aantal staten binnen de EU met gelijklopende belangen.
Op deze manier kan Nederland de eigen belangen
binnen de EU beter verdedigen en hoeft het vooralsnog
niet verder te gaan dan het intergouvernementele
model. De Benelux is al zo‚n blok binnen de EU, maar de
Benelux legt te weinig gewicht in de schaal. Dit model
van regionale blokvorming is door dr. A.J. Verbrugh herhaaldelijk naar voren gebracht en hij dacht daarbij aan
versterking met Engeland en Scandinavië. Het probleem
blijft echter dat deze landen zich isolationistisch opstellen en minder belang hebben bij specifieke samenwerking met Nederland.
De andere optie is akkoord te gaan met een zeer lichte
vorm van federalisering. Dit zou kunnen neerkomen op
een formalisering van de huidige Europese bestuurspraktijk. Deze stap maakt het wel noodzakelijk te definiëren welke bevoegdheden nationaal behartigd worden
en welke op Europees niveau. Nederland zou zich dan in
deze discussie aan de zijde scharen van Duitsland. Steun
aan een Europese confederatie zou de stap impliceren
van de erkenning van een Europese soevereiniteitsaanspraak. Zover is Nederland tot dusver niet gegaan.

ThemaStudie
Nederland blijft dus een beetje in een spagaatpositie als
het gaat om de finaliteitsdiscussie. De ChristenUnie
heeft zich ook op dit punt nog niet uitgesproken.

Europees beleid
In het debat over toekomstvisies voor Europa mag de
vormgeving van Europees beleid niet onbreken. Immers,
voor de burgers van de Unie komt het op de inhoud van
het beleid aan: besluitvormingsprocessen en de institutionele structuur zijn slechts relevant voor zover zij bijdragen aan het tot stand brengen, implementeren en toepassen van goed beleid. In het kader van het streven
naar publieke gerechtigheid zou de eerste zorg van een
christelijke politieke partij dan ook moeten zijn of het
beleid van de Europese overheid de publieke gerechtigheid bevordert. Een christelijke partij wil immers de
boodschap van het Evangelie een plaats doen vinden in
beleid, de burger ten goede. De vraag doet zich dan voor:
welk beleid kan goed op Europees niveau worden vormgegeven en wat beter op nationaal niveau?
Bij die afweging spelen zowel ideële als praktische factoren een rol. Niet elk beleidsterrein kan immers in het vat
van publieke gerechtigheid of goed rentmeesterschap
gegoten worden, en het is ook niet nuttig daartoe een
geforceerde poging te wagen. Enige voorzichtigheid is
daarom geboden. Een uitgangspunt kan zijn om besluitvorming te propageren op dat niveau waar het bevorderen van publieke gerechtigheid en goed rentmeesterschap het meeste effect heeft. Besluiten dienen zo dicht
mogelijk bij de burgers genomen te worden, en alleen
als het effectiever is wordt de besluitvorming op
Europees niveau geregeld. Dit subsidiariteitsbeginsel is
overigens ook neergelegd in het kernprogramma van de
ChristenUnie. Op grond hiervan zal op Europees niveau
een beleid worden nagestreeft waarin op het gebied van
bijvoorbeeld mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, misdaad en criminaliteit, vluchtelingen, landbouw
en milieubescherming een aantal minimum-eisen wordt
gesteld aan de lidstaten die deze idealen zo dicht mogelijk benadert. Publieke gerechtigheid en goed rentmeesterschap houden niet op bij de Nederlandse of
Spaanse grens, zeker niet nu de mogelijkheid reëel aanwezig is internationaal invloed uit te oefenen. Maar zijn
we bereid te accepteren dat op die gebieden
Nederlandse bevoegdheden in grote mate over worden
dragen? Of moeten we ons, in het kader van het nastreven van publieke gerechtigheid in een groter domein,
niet blind staren op de notie van soevereiniteit?
Behalve de vraag welk beleid op welk niveau het best
kan worden gemaakt, moeten we ook een visie formuleren op de beleidsterreinen die nu reeds op Europees
niveau worden geregeld. Slechts enkele voorbeelden
kunnen hier worden genoemd. Het Gemeenschappelijk
landbouwbeleid, jarenlang een pronkstuk van het integratieproces, verkeert momenteel in een crisis. In het

recente verleden hebben de varkenspest, de BSE-crisis en
het Europese non-vaccinatiebeleid ten aanzien van MKZcrisis de kwetsbaarheid van de agrarische sector blootgelegd. In het vorige nummer van dit blad zijn een aantal
van deze reeds problemen geanalyseerd. Deze problemen roepen op tot een christelijke bezinning over een
Europees landbouwbeleid dat getuigt van goed rentmeesterschap.
Wat betreft de tweede pijler van de Europese samenwerking vraagt de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheidsbeleid onze aandacht.
Vooralsnog bestaat dit beleid meer uit retoriek dan uit
concrete afspraken en daden. Het drama in voormalig
Joegoslavië, waar de VS en de NAVO nodig waren omdat
de EU zelf geen resultaten kon afdwingen, is daarvan
een pijnlijke illustratie. De recente aanslagen in de VS
geven tevens aan dat betere afstemming van het veiligheidsbeleid binnen de Unie wenselijk is. Dit betekent
niet dat er een permanente Europese militaire macht
moet komen, maar verdere coördinatie kan in gevallen
gewenst zijn.
De beleidsontwikkeling in de derde pijler, die op het
gebied van politie en justitie, hebben ook een grote stimulans gekregen na 11 september. De inspanningen op
Europees niveau ter bestrijding van terrorisme zijn aanmerkelijk vergroot. Dit vindt zijn neerslag in het streven
naar verdere harmonisering van het justitiebeleid in de
Unie. Het dilemma dat zich hier voor doet, gaat over de
wenselijkheid van een gezamenlijk opsporingsbeleid en
de aarzeling wetgeving en handhavingsbeleid los te
maken van het nationale niveau.

Nieuwe fase
De komst van de Euro per 1 januari 2002 zal de aanwezigheid van de Europese overheid voor een ieder tastbaarder maken. Met de uitbreiding van de Unie met een
groot aantal landen en een Intergouvernementele
Conferentie in het verschiet, lijken de ontwikkelingen
zich nu in een hoger tempo te voltrekken. Terugkijkend
op de laatste 30 jaar kan gesteld worden dat de ontwikkeling van beleid en de overheveling van bevoegdheden
binnen de Europese Unie hebben zich hebben gekenmerkt door een niet te stuiten dynamiek. Vooral na de
Verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1994) is
de beleidsaanzuigende werking van ‘Brussel’ enorm toegenomen. De huidige snelle ontwikkelingen nopen de
ChristenUnie tot een diepere bezinning over de Europese
overheid, de vormgeving van Europa en het Europees
beleid. De ChristenUnie mag zich niet afzijdig houden
van het debat over de toekomst van Europa. Dit betekent
niet dat er een blauwdruk moet worden gegeven over
hoe de Unie er exact uit zou moeten zien, maar wel dat
er een inhoudelijk debat moet worden voortgezet over
de rol van christelijke idealen en politiek in het Europa
van de toekomst.
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Christen-politici
over Europese integratie
Door Benjamin Anker

Ze komen uit twee totaal verschillende landen en zitten in twee totaal verschillende parlementen. Toch
hebben ze minstens twee dingen gemeen: ze zijn christen en ze voelen zich betrokken bij Europa. Maar
denken zij ook hetzelfde over de Europese integratie? Een boeiend gesprek met Eija-Riitta Korhola en
Eimert van Middelkoop.
Hoe denkt u over de onverschilligheid van burgers, waar
het Europa betreft?
Korhola: In Finland is die onverschilligheid wijd verbreid.
Finse burgers ervaren vooral dat ze tot de Europese periferie behoren, met name waar het cultuur en taal
betreft. We weten dat we nooit de kern van Europa zullen vormen, al was het alleen maar om linguistische
redenen. Onze taal is immers zo exotisch: het symboliseert op zich al een bepaalde afstand. We hebben dan
ook niet het idee veel invloed te hebben op Europa, we
zijn als het ware ‘outsiders’. Finnen zouden zich in dit
gedeelte van Europa (Brussel, red.) over het algemeen
ook niet thuis voelen, waar dit voor bijvoorbeeld
Nederlanders wel geldt. Sommigen beschouwen de
Europese integratie wellicht ook als een bedreiging voor
hun cultuur. Persoonlijk heb ik meer zorgen over de
gevolgen van globalisering: ik vind de Coca Cola en
McDonald’s cultuur een groter bedreiging. De Europese
cultuur is mijns inziens erg heterogeen en christelijk, en
het is belangrijk deze cultuur uit te dragen. In het bijzonder voor christenen, en ik denk dat voor hen ook een
taak is weggelegd. Ik vind het dan ook zorgelijk als actieve christenen een vijandige houding jegens Europa
koesteren. Er kan dan een soort self-fulfilling prophecy
in werking treden: door je te onthouden van activiteiten
gebeurt juist datgene waar mensen bang voor zijn.
Natuurlijk kan men in de Europese integratie bedreigingen ontwaren, maar passief aan de kant staan helpt dan
sowieso niet. Europa is in dat opzicht echt een zendingsveld, waar we ons actief in op moeten stellen. Christus
zei dat christenen aan hun liefde herkend zouden worden, en niet alleen aan hun kennis van de Bijbel. Dat
geldt ook in dit kader.
Van Middelkoop: In een aantal opzichten is Europa af,
wellicht heeft die onverschilligheid daar mee te maken
Het initiatief voor Europese integratie was aanvankelijk
voor een belangrijk deel gelegen in het voorkomen van
nog een gewapend conflict tussen Duitsland en
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Frankrijk. Waar het de economische samenwerking
betreft is ook voldaan aan het doel. Als wordt gekeken
naar parameters als het inkomen per hoofd van de
bevolking, dan is Europa wellicht niet zo welvarend als
de VS, maar toch zeker geen achtergebleven gebied. Die
vooruitgang geldt met name voor Mediterrane landen
als Spanje, en Portugal, die een enorme progressie hebben doorgemaakt. Om die reden willen de landen in
Oost en Midden Europa ook lid worden. In die zin heeft
de Europese samenwerking reeds voldaan aan haar
doelstelling. Tegelijkertijd is het ook voor politiek betrokken burgers niet eenvoudig om over de grens heen te
denken. De institutionele structuur van de EU is nu eenmaal complex. Misschien dat de invoering van de Euro
verandering in deze onverschilligheid zal brengen, maar
ik vind dat niet gemakkelijk in te schatten. Bij mezelf
kan ik wel een bepaalde omslag in mijn denken over
Europa bespeuren. Op een gegeven moment realiseerde
ik me dat ik mezelf Europeaan voelde. Dan kijk je ook
niet meer op van het feit dat je naar Lissabon moet om
te vergaderen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar
niet iedereen is natuurlijk in die positie. De Euro zou
een bepaalde emotionele waarde kunnen krijgen voor
de burger, waardoor een omslag zoals ik die heb meegemaakt een feit kan worden.

De partijvorming in de Europese politiek staat nog in de
kinderschoenen. Toch is het opvallend dat christenen,
wat de fractiekeuze betreft, in het EP heel verschillende
keuzes maken.
Korhola: Het innemen van een extreem standpunt leidt
in de politiek vaak tot het tegenovergestelde resultaat.
Ik heb bij mijn eigen partij in Finland gezien hoe zij zich
isoleerde, waardoor haar argumenten contra-produktief
werden. Christen-politici moeten altijd de afweging
maken: wil ik mijn christelijk profiel versterken en daarmee mijn achterban tevreden stellen, of wil ik werkelijk
invloed uitoefenen? Dat is elke dag weer een gewetens-
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Eija-Riitta Anneli Korhola
Geboren op 15 juni 1959 in Lahti,
Finland
Na haar studie letteren aan de
universiteit van Helsinki werkte
ze als trainer, journalist en
voorlichter. Ze schreef krantencolumns en maakte radioprogramma’s voor kerken in Helsinki
en mini-documentaires voor tv.
Sinds enkele jaren zit Eija-Ritta Korhola
namens de Suomen kristillisdemokraatit rp
(de Finse Christendemocraten) in het
Europees Parlement (EP), in de fractie
van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten.
In het EP is zij lid van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid, de commissie buitenlandse zaken,
mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid, plaatsvervangend
lid van de tijdelijke commissie menselijke
genetica en andere nieuwe technologieën
in de moderne geneeskunde, en lid van de
delegatie in de Gemengde Parlementaire
Commissie EU-Letland (Letland is kandidaat-lid van de EU).

Eimert van Middelkoop
Geboren 14 februari 1949 in
Berkel en Rodenrijs, Nederland
Na zijn studie aan de Erasmus
Universiteit (Sociale Faculteit)
was hij medewerker van de
Tweede-Kamerfractie van het
GPV. Sinds 1989 is hij lid van de
Tweede-Kamerfractie, eerst van
het GPV en inmiddels van de
ChristenUnie. In de Tweede Kamer is hij
woordvoerder op – onder meer Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking, EU-zaken,
Antilliaanse zaken en VROM.
In 1996 was hij voorzitter van de tijdelijke
commissie Klimaatverandering van de
Tweede Kamer.

kwestie. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de eerste
optie er vaak toe leidt dat je uiteindelijk je doel, het
laten doorwerken van christelijke idealen, niet bereikt.
Ik begrijp daarom ook niet waarom jullie partij zich
gevoegd heeft bij de kleine EDD-groep. Ook ik ben
destijds uitgenodigd in die groep plaats te nemen. Toch
denk ik dat het heel vestandig is geweest lid te worden
van een grote groep, omdat we veel meer invloed hebben. Hoe goed jullie leden in het EP ook zijn, ze hebben
geen enkele invloed. Ze hebben natuurlijk volop de gelegenheid om de ‘juiste’ mening te verkondigen, maar wat
is daarvan het nut als je geen invloed hebt? Als ze niet
erg pro-Europa zijn, is ook dat geen reden om niet in de
EVP-ED groep plaats te nemen. Op dit moment hebben
we Britse conservatieven in onze groep, die welhaast
agressief tegen de integratie ageren. Kortom, er is een
breed scala aan meningen binnen onze groep, alhoewel
de meeste christelijke fracties pro-Europa zijn. Ik begrijp
derhalve hun keus niet.
Van Middelkoop: Op nationaal niveau zien we ook dat
christenen verschillende keuzes maken op grond van
hun opvattingen over de staatsinrichting. Hetzelfde
geldt op Europees niveau. De christen-democraten zijn
van oudsher de meest pro-Europese groep in het EP, en
daarmee verschilt zij wel wezenlijk van positie met de
ChristenUnie. Het maken van een andere keuze is dan
ook niet meer dan logisch. Het feit dat de Britse
Conservatieven ook plaats hebben genomen in de EVPED groep, is ook voor een groot deel ingegeven door
machtspolitieke overwegingen. Ik vind dat het maken
van een andere keuze niet gedramatiseerd moet worden. Op dit moment is er veel samenwerking tussen
onze fractie in het EP en de christen-democraten, waarschijnlijk meer dan op nationaal niveau. Dat kan in het
EP ook makkelijker, nu er niet een echte regering tegenover staat. Maar het maken van een andere keus in
dezen vind ik, gezien de verschillende houdingen jegens
Europa in het algemeen, niet onlogisch.
Denkt u dat christenen een speciale taak of roeping hebben in Europa, een verantwoordelijkheid om op bepaalde
gebieden extra actief te zijn?
Van Middelkoop: Alle burgers hebben mijns inziens een
verantwoordelijkheid. Ik wil voorzichtig zijn met de stelling dat christenen een bijzondere taak hebben Als ik
naar mijn eigen drijfveren als politicus kijk, vind ik het
heel belangrijk dat de overheid vrede waarborgt. Vrede
is nodig om burgers in alle vrijheid de Heere te kunnen

9
december 2001 - DenkWijzer

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

laten dienen in de samenleving. Op dit gebied is er in
Europa veel bereikt. We weten uit het verleden dat verschillen tussen mensen en staten kunnen escaleren tot
regelrechte tegenstellingen. Het is onze taak om elke
statelijke soevereiniteit relatief te stellen aan de wereld
als geheel. Wij zijn immers allen ‘van enen bloede’, allemaal afstammelingen van Adam en Eva. Dat heeft zich
ontwikkeld tot een grote diversiteit van volken. Daar is
niets mis mee. Als er in de Bijbel wordt gesproken over
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is er nog steeds
sprake van verschillende volken. In de gebroken wereld
waarin wij leven kan dit echter leiden tot verabsolutering, bijvoorbeeld in nationalisme. Het kan ook leiden tot
samenballing van macht. Hier komt de notie van publieke gerechtigheid als zeer belangrijk naar voren.
Sommige mensen zijn een groot voorstander van Europa
op grond van machtsmotieven. Daar ben ik erg huiverig
voor. Waarom moet Europa net zo machtig zijn als de VS,
of nog machtiger? Christenen moeten in die zin maatschappijkritisch zijn.
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Lidstaten
1 Duitsland
2 Oostenrijk
3 België
4 Denemarken
5 Spanje
6 Finland
7 Frankrijk
8 Griekenland
9 Ierland
10 Italië
11 Luxemburg
12 Nederland
13 Portugal
14 Verenigd Koninkrijk
15 Zweden
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Kandidaat-landen
a Bulgarije
b Cyprus
c Estland
d Hongarije
e Letland
f Litouwen
g Malta
h Polen
i Tsjechische Republiek
j Roemenië
k Slowakije
l Slovenië
m Turkije

m
b

Korhola: Ik denk dat christenen een taak hebben in
Europa. Wellicht kan ik dit illustreren met een kort voorbeeld. Een van mijn vrienden, een zendeling die werkt in
het Verre Oosten, is getrouwd met een vrouw wiens arm
verlamd is. De lokale bevolking daar was zeer verrast te
horen dat ze getrouwd waren nadat de verlamming was
ingetreden. Zij leggen de link tussen de handicap en een
bevlekt Karma: de handicap betekende dat ze iets heel
slachts had gedaan, en dat dit bevlekte Karma haar man
zou besmetten. In hun ogen zijn gehandicapten en
armen eenvoudigweg gestraft voor iets in het verleden.
Toen ik dit hoorde, realiseerde ik me dat het een hoeksteen van de westerse samenleving is mensen niet te
veroordelen op grond van een handicap of andere ongelukkige omstandigheden. Dit is precies wat Christus ons
geleerd heeft. Als christenen zouden we deze waarden
actief moeten uitdragen, vooral nu ze niet meer vanzelfsprekend zijn. Het moet onze eerste prioriteit zijn deze
christelijke visie op de mens en zijn waarde uit te dragen. Deze visie moet door ons beschermd worden, en dat
behelst een heel praktische houding. Het kan bijvoorbeeld naar voren komen in ons economisch beleid, ons
vreemdelingenrecht en in debatten over het klonen van
mensen. Ik heb zelf in een commissie over klonen gezeten, en ik heb daarbij veel gehandicapte mensen ontmoet die werkelijk bang zijn voor het pre-natal elimineren van gehandicapt leven. We hebben in de wetenschap
veel progressie geboekt, maar het is wel de verantwoordelijkheid van politici over de wenselijkheid van deze
technieken na te denken. Deze ontwikkelingen moeten
zeker geleid worden, alhoewel het in de eerste plaats een
zaak van nationale overheden is. Zodra het echter de
Interne Markt raakt, bijvoorbeeld als waar het de moge-
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lijke handel in foetussen betreft, wordt de EU erg belangrijk. In dat opzicht is de economie gelukkig overal, en
hebben we genoeg middelen om dergelijke ontwikkelingen volledig aan banden te leggen. En dat moeten we
dan ook durven.
In Duitsland zijn er stemmen opgegaan voor het definiëren van een zogenaamde Kompetenz Katalog. Wat vindt u
van de bevoegdhedenverdeling tussen nationale staten en
de Europese overheid?
Van Middelkoop: Dat is een moeilijke vraag. De insteek
van een Kompetenz Katalog is een typisch Duitse, nu zij
voortkomt uit haar eigen federale structuur. Ik vind een
Kompetenz Katalog meer relevant in een stadium waarin
een structuur af is. Op dit moment zien we in Europa
een renationalisatiebeweging, met name op het gebied
van landbouw. Het lijkt me ook niet wenselijk om veel
dingen nu al bindend te verdelen. Het is belangrijk dat
landen bijvoorbeeld een eigen positie ten opzichte van
Israël kunnen blijven formuleren. Zo’n Katalog lijkt me
geschikter voor een federaal stelsel dat reeds in een ver
stadium is, en de situatie is er gewoon niet rijp voor. Er is
heel lang goed te leven met de ingewikkelde constructie
die er nu ligt. Europa is altijd een cultuur van de
beweeglijkheid geweest, en dat moet ook zo blijven.
Korhola: Ik ben van mening dat veel bevoegdheden op
het nationale niveau moeten blijven, maar onderwerpen
als milieu en de strijd tegen terrorisme kunnen het best
op Europees niveau geregeld worden. Wat het buitenlands beleid van de Unie betreft, denk ik dat het nuttig is
om eisen te stellen aan de landen waar we relaties mee
onderhouden. De waarden die we in Europa koesteren
moeten daarbij een belangrijke rol spelen. Op dit
moment hebben we dit ‘koppelingsbeleid’ al met heel
veel landen. Met betrekking tot China, Rusland en
Indonesië is dit echter niet het geval. Ik vind dit onwenselijk, omdat mensenrechten en democratische waarden
echt heel belangrijk zijn. Economische belangen spelen
echter ook een rol, en in het geval van Rusland zijn we
bijvoorbeeld te veel afhankelijk van hun energiebronnen. Zodoende kunnen we niet te veel eisen stellen, en
dat is bijzonder triest.
Binnen enkele jaren zal de Unie worden uitgebreid met
een aantal Oost-Europese landen. Ziet u daar nieuwe
dilemma’s?
Korhola: Ik denk dat het voor de burgers in die landen
erg moeilijk zal worden. Hun communistische verleden
heeft ervoor gezorgd dat ze een andere houding hebben
ten opzichte van regels. Het was in het verleden normaal
om alle regels van de communistische overheid te

omzeilen. Het kan problemen opleveren als deze houding nog steeds kenmerkend is voor hun houding jegens
de overheid, en daarmee jegens de implementaie van
het ‘acquis communautaire’. Het was wellicht beter
geweest een meer geleidelijke aanpak te kiezen, zodat
de burgers daar hadden kunnen wennen aan de nieuwe
Europese realiteit. Mijn voornaamste zorg is dat de burgers van de kandidaat-lidstaten weinig initiatief zullen
ontplooien om het geheel aan EU-wetgeving werkelijk
goed uit te voeren. Ik heb daarom ook voorgesteld om,
voorafgaand aan de werkelijke uitbreiding, een Europese
Economische Zone met deze landen te vormen. Zo’n
Economische Zone heeft ook in Scandinavië goed
gefunctioneerd. Het zou de burgers in de kandidaatlanden ook meer bewust maken van de voordelen van
Europese samenwerking, en daarmee de legitimiteit van
de werkelijke uitbreiding vergroten. Een dergelijke incubatieperiode zou voor alle partijen in het proces voordeel opleveren.
Van Middelkoop: Ik ben een groot voorstander van de
uitbreiding, vooral om redenen van die landen zelf.
Spanje en Portugal zijn er goede voorbeelden van dat
de toetreding tot de Unie een heel goede invloed kan
hebben op de bestuursstructuren in de nieuwe lidstaten. Dit wil niet zeggen dat de bevolking in de nieuwe
landen niet minstens twintig of dertig jaar nodig zal
hebben om aan de nieuwe situatie te wennen. Het is
onze Europese verantwoordelijkheid de stappen die zijn
gezet naar democratie, rechtstaat en vrijheid te stimuleren. Toch zijn er wel grote zorgen al het gaat om de
Europese institutionele infrastructuur. Wat betreft politieke eenheidsambities, zie ik een complicatie in de uitbreiding. Ik zie dat niet verder verdiepen met een
omvang van 25 landen. Het zal natuurlijk veel moeilijker
worden consensus te bereiken in een zeer grote Unie.
Dat is echter vooral een probleem van de politieke elite
in Europa, die bijvoorbeeld een Gemeenschappelijk
Buitenlands beleid op wil zetten met een militaire
macht van 60 000 man in 2003. Voor die zaken is voor
mij de NAVO ook de aangewezen instantie. Wat de toetreding betreft, acht ik het niet verantwoord om verwachtingen te laten omslaan in frustraties omdat het
te lang duurt. Maar het is ook niet verantwoord de economisch kwetsbare landen van Oost Europa zomaar toe
te laten tot onze Interne markt. Ze moeten economisch
en politiek wel ‘bewapend’ worden door de EU. Het zou
niet goed zijn als grond en firma’s daar binnen de kortste keren worden opgekocht door westerse bedrijven. Ze
moeten eenvoudigweg een heel pijnlijke transitie door.
Daarom hebben we met elkaar een proces afgesproken,
en geen streefdatum. Desalniettemin is dit de laatste
fase van het proces van toetreding, en het moet de
komende jaren wel gebeuren.
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Het partijpolitieke landschap
Door drs. G.J. Visser-Westland, beleidsmedewerkster Buitenlandse Zaken Eurofractie ChristenUnie-SGP

De institutionele hervormingen van de instellingen die nodig zijn om de uitbreiding tot een succes te
maken, genieten grote publieke belangstelling. Dat de uitbreiding ook gevolgen zal hebben voor het
Europees Parlement (EP) is minder bekend. Voor in het EP participerende partijen als ChristenUnie en SGP
bieden dergelijke veranderingen wellicht nieuwe mogelijkheden. Dit artikel gaat over de invloed van de
uitbreiding op de samenstelling van het EP en schetst naar aanleiding daarvan de mogelijkheden voor
groepsvorming door de ChristenUnie en de SGP.
In Nice (2000) is besloten dat het Europees Parlement in
de toekomst niet meer dan 732 zetels zal tellen. Daarvan
worden er na voltooiing van het huidige uitbreidingsproces 178 ingenomen door afgevaardigden uit de nieuwe lidstaten. De vraag is in hoeverre de nieuwelingen
het politieke landschap in Europa zullen veranderen. Bij
het uitspreken van verwachtingen daaromtrent spelen
een aantal complicerende factoren een rol. Naast de
onzekerheid over de verkiezingsuitslagen in de huidige
lidstaten, onder andere door lage opkomstpercentages,
zijn de kandidaat-landen ook niet het toonbeeld van stabiliteit. In veel van de voormalige Oostbloklanden fluctueren de verkiezingsresultaten sterk, door grote aantallen
zwevende kiezers. Het is dan ook erg moeilijk in te schatten op welke partij ze bij eventuele verkiezingen zullen
stemmen. Een tweede moeilijkheid betreft de politieke
partijen zelf. Verderop in dit artikel wordt ingegaan op
de aard van deze partijen en worden ze ook ingedeeld bij
de groepen in het EP. Vooraf is het echter wel belangrijk
op te merken, dat de grenzen tussen deze partijen vager
zijn dan in West-Europa. Daardoor is niet altijd even
goed te zeggen bij welke fractie in het EP Midden- en
Oost-Europese partijen zich zullen aansluiten. Daar komt
nog bij dat in geval van Europese verkiezingen mogelijk
andere overwegingen spelen dan bij nationale verkiezingen. Toch is het ondanks deze onzekerheden voor een
goede voorbereiding op de uitbreiding belangrijk iets te
weten te komen over het toekomstige partijpolitieke
landschap in Europa.
Tabel 1 • Huidige zetelverdeling in het EP 1
Totaal
EVP (cons./chr.dem.)
PSE (soc-democr.).
ELDR (liberalen)
Verts (groenen)
GUE (verenigd links)
UEN (Eur. van Naties)
EDD (dem. in diversiteit)
NI (niet-ingeschrevenen)
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626
232
181
52
45
43
22
18
33

Partijen 2
In het huidige Europese Parlement is het aantal groepen
vrij overzichtelijk. Hoewel er ook binnen de fracties in
het EP grote verschillen zijn, is wel sprake van een aantal
grote politieke stromingen, die in veel van de huidige lidstaten bases hebben. Deze ‘standaardpartijen’ zijn ook
terug te vinden in de meeste kandidaat-landen. Echter,
het ontbreken van een historische verworteling, soms in
combinatie met gebrekkige partij-ideologie heeft het
partijpolitieke landschap in Midden- en Oost-Europa
specifieke kenmerken gegeven. Tegelijkertijd moet
daarbij wel worden opgemerkt dat het, slechts een
decennium na het inzetten van politieke partijvorming,
nog te vroeg is voor definitieve uitspraken over de
partijen in Midden en Oost-Europa. Dat geldt zeker voor
de partijen die rechts van het politieke midden opereren.
Voor dit moment levert een vergelijking tussen partijen
in de huidige en toekomstige lidstaten de volgende
verschillen op:
1. De stemverhoudingen tussen de ‘standaardpartijen’
liggen anders. Een factor die daarbij een rol speelt is
de enorme versplintering van de conservatieven /
christendemocraten.
2. Midden- en Oost- Europa kent een groot aantal partijen die in West-Europa nauwelijks voorkomen. Het gaat
hier om de agrarische partijen, de etnische partijen
(uitzondering België), de one-issue partijen en een
aantal moeilijker te duiden populistische partijen.
Door het voor de bevolking soms pijnlijke transformatieproces hebben dergelijke ontevredenheidspartijen
behoorlijk voet aan de grond gekregen.
3. In Midden- en Oost-Europa zijn de Groenen aanzienlijk
minder vertegenwoordigd in de politiek.

Europese verkiezingen
In tabel 2 zijn de meest recente verkiezingen in de vier
grootste (naar bevolkingsaantal) kandidaatlanden,
namelijk Polen en Roemenië, Hongarije en Tsjechië vertaald naar zetelverdeling in het Europese Parlement.

ThemaStudie

na de uitbreiding
Samen nemen deze vier landen 123 van de 178 zetels voor
de kandidaatlanden in. De overige toetreders hebben bij
elkaar minder invloed op de samenstelling van het EP.
in de kandidaat-landen relatief veel stemmen gaan naar
kleinere partijen. Het is mogelijk dat er nieuwe fracties
ontstaan in het EP. Gedacht moet worden aan een groep
van boerenpartijen. De toetreding van overige partijen,
zoals de nationalistische, one issue en extreem-rechtse
en etnische, zal mogelijk leiden tot een herverdeling van
de kleinere fracties in het Europees Parlement. Met
name als het gaat om extreem-rechtse en nationalistische partijen is samenwerking in het Europees
Parlement niet makkelijk. Of een technisch samenwerkingsverband zonder politiek program tot de mogelijkheden behoort, is maar zeer de vraag. Op dit moment
wordt er alles aangedaan dat te voorkomen. Hoe de kleine fracties in het EP zich ook zullen organiseren, één
ding mag duidelijk zijn, het politieke landschap in de
Unie wordt minder saai. Een toename van de diversiteit
komt op zich de democratie in Europa ten goede. Het zal
lastiger worden voor de groten, zonder medewerking
van anderen zaken erdoor te drukken. Echter, zorgelijk is
dat het populisme met de komst van deze partijen ook
zal toenemen. Er zullen nieuwe mogelijkheden voor
groepsvorming ontstaan, die echter wel gepaard gaan
met de nodige moeilijkheden. Juist omdat de verschillen
tussen partijen groot zijn en de nationale scheidslijnen
die aanleiding zijn geweest voor de vorming van dergelijke partijen, in Europa minder belangrijk zijn.

Als we tabel 1 en 2 naast elkaar zetten en de verschillende fracties in het EP langs lopen, valt allereerst op dat op
grond van deze tabel de krappe meerderheid die de EVP
nu in het Parlement heeft door de uitbreiding verder
onder druk komt te staan. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat er dan vanuit wordt gegaan, dat de versplintering van het conservatief en christendemocratisch
blok in Midden- en Oost-Europa zich niet zal doorzetten
op Europees niveau. Het is echter maar de vraag of de
verschillende partijen die in de kandidaatlidstaten niet
door één deur kunnen, zich in het EP wel bij dezelfde
fractie aansluiten. De toch al zo verdeelde EVP-fractie in
het Europees parlement zou na toetreding ook uiteen
kunnen vallen in een christendemocratische en een conservatieve groep. De sociaal-democraten, de op één na
grootste fractie in het EP, zullen relatief sterker worden.
Daarbij gaat het niet puur om het verkrijgen van een
meerderheid in het EP, want ook als dat niet het geval is,
heeft de uitbreiding voor deze fractie waarschijnlijk een
gunstige uitwerking. Nu al tonen de sociaal democraten
bij belangrijke politieke besluitvorming veel meer homogeniteit dan hun grootste tegenspeler.
Ook de positie van de liberalen zal door de uitbreiding
eerder beter dan slechter worden. Niet alleen in de tabel,
maar ook in de Baltische staten en in Slovenië komen de
liberalen goed uit de verf. De vierde fractie, de groenen,
in het EP zal aan betekenis inboeten. Het ontbreken van
Mogelijkheden voor de ChristenUnie/SGP
de groenen in bovenstaande tabel is illustratief voor
Biedt zo’n uitbreiding van het aantal partijen in het EP
bijna alle kandidaatlanden. Wel moet daarbij worden
nu ook nieuwe mogelijkheden voor de eurofractie
opgemerkt dat ook in West-Europa de groenen relatief
ChristenUnie/SGP? Die vraag is van belang in de voorbelaat opbloeiden. Na voltooiïng van het transformatiepro- reiding van volgende verkiezingen. Op dit moment
ces is ontwikkeling van deze partijen
mogelijk te verwachten. Verenigd
Tabel 2
Links (GUE) zal mogelijk profiteren
Vertaling meest recente nationale verkiezingen in verdeling zetels EP 3
van de uitbreiding. In sommige van
de overige landen zijn de commuPol (50)
Roem (33)
Tsje (20)
Hong (20)
nisten goed georganiseerd. Daar
Soc-democraten
23
15 en 3
8
8
komt bij dat partijen die in bovenCons/christ-dem
6 en 2 en 2
8 en 1
staande tabel in het sociaal-democraAgrarisch-cons
6 en 4
3
tische blok zijn ingedeeld zich mogeLiberalen
7
3
lijk bij hen aansluiten. Voor de overiExtreem-Rechts
9
ge fracties in het EP is het resultaat
Anti-corruptie
6
van de uitbreiding moeilijk in te
Nationalistisch
4
schatten. Tabel 2 geeft wel aan dat er
Etnisch
3
Communistisch
2
Totaal
50
33
20
20

Totaal
57
19
13
10
9
6
4
3
2
123
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maken onze partijen deel uit van de kleinste groep in
het Europees Parlement: Europa voor Democratieën in
Diversiteit. De EDD is een zeer gemêleerd gezelschap,
waarin de Nederlandse delegatie zich bepaald niet als
een vis in het water voelt. De eurofractie zoekt dan ook
regelmatig naar andere mogelijkheden. Het zou de voorkeur verdienen een kleine christelijke fractie op te richten binnen het EP. Tot op heden is dat nog niet gelukt.
ChristenUnie en SGP zijn in het Europese politieke landschap een vreemde eend in de bijt. De voor kleine partijen gunstige kieswet maakt Nederland uniek. Bovendien
heeft een sterk religieus bewustzijn in Nederland geleid
tot de vorming van eigen ‘gereformeerde’ partijen4. In
ieder geval kennen de ChristenUnie en de SGP nergens
in Europa gelijken. Protestanten in de andere WestEuropese landen bevinden zich of in het christen-democratische kamp of participeren in seculiere partijen. De
uitbreiding zal daar niet veel aan veranderen.
Ook in Midden- en Oost-Europa ontbreken gerefomeerde
partijen. De contacten die er met Midden- en OostEuropese geestverwanten zijn, lopen niet via specifieke
partijlijnen. Zo heeft de SGP bijvoorbeeld contacten in
Hongarije met de stichting ‘Gereformeerden voor de
maatschappij’5. De betrokkenen participeren in verschillende politieke partijen. En de Hongaren staan vooralsnog afwijzend tegenover oprichting van een gereformeerde beginselpartij.
Eén van de weinige uitzonderingen op het ontbreken
van christelijke beginselpartijen is een klein groepje
Rooms-katholieken in Polen. Wat met elkaar een conservatief/christendemocratisch blok had kunnen vormen, is
in Polen verdeeld over een groot aantal kleine partijtjes.
Voor één van die groeperingen, de ‘Christelijk Nationale
Vereniging’ zijn de christelijke uitgangspunten bepalend
voor al hun politieke handelen. Dat zij niet passen in de
christendemocratische vleugel in het EP wordt door de
Duitse uitbreidingsspecialist Lang aan drie factoren toegeschreven: deze partij wil geen scheiding van kerk en
staat, ziet Europa als gevaar voor het christelijke karakter
van de Poolse natie en is een partij voor louter
Katholieken6. Dat laatste maakt samenwerking in het EP
met hen moeilijk. Bovendien bevinden hun politieke
opvattingen zich duidelijk rechts in het politieke spectrum. Nationaal-conservatisme is hen niet vreemd.

Een andere mogelijkheid is voortzetting van het huidige
beleid en te zoeken naar fractievorming rondom
Europavisie. In Midden- en Oost- Europa zijn veel partijen die op zich positief staan ten opzichte van Europese
samenwerking, maar erkennen dat de Europese Unie
ook beperkingen kent. Dit eurorealisme 7 biedt goede
aanknopingspunten voor samenwerking met de eurofractie ChristenUnie/SGP 8. Daarbij moeten wel een aantal, met name extreem-rechtse partijen, nadrukkelijk
worden uitgesloten. Dat betekent dat we in onze zoektocht naar eurorealistische partijen in Midden- en OostEuropa al gauw terechtkomen bij partijen die zich
rekenen tot één van de grote stromingen in Europa. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het moeilijk is om de
Eurorealisten los te weken uit bestaande partijen.
Standpunten ten aanzien van de vormgeving van de
Europese Unie zijn voor weinig parlementsleden doorslaggevend in hun keuze voor een groep. Het is maar de
vraag of dat in de toekomst anders zal zijn. Alleen wanneer de EVP uiteenvalt, behoort een grotere groep tot de
mogelijkheden. Zo niet, dan zal een eurorealistische
groep nauwelijks profiteren van de uitbreiding.
Bovendien kleven er aan fractievorming rond
Europavisie principiële bezwaren. Door het ontbreken
van een christelijk fundament of in ieder geval een gezamenlijke ideologie, wordt de eurofractie mogelijk geassocieerd met partijen die qua ethische standpunten of
bijvoorbeeld visie op het milieu ver van ons af liggen.
Tenslotte moet bij het overdenken van deze opties wel
worden bedacht dat de mogelijkheden van de eurofractie ChristenUnie/SGP beperkt zijn. Met 2, hooguit 3 parlementariërs in een 732 zetels tellend parlement, zullen
we hard moeten werken om enige invloed uit te kunnen
oefenen op de fractievorming in het EP.

1

Parlement
2
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Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van informatie uit
een electronisch interview met Kai-Olaf Lang van het
Bundesinstitut für Ostwissenschaftlichen und internationalen Studien in Berlijn http://www.biost.de en van
http://www.politcalresouces.net

3

Uitslagen van nationale verkiezingen zijn verkregen via
http://www.electionworld.org

4

Wellicht is het beter te zoeken naar christelijke partijen
die zich als christelijk sociaal definiëren. Zeker voor een
partij als de ChristenUnie. In sommige landen van
Midden- en Oost-Europa bevinden zich kleine groeperingen die vanuit hun christelijke overtuiging kritiek oefenen op het materialisme en liberalisme in Europa. Eén
van hen is de ‘Christelijk Nationale Alliantie’ in Tsjechië.
Echter, de politieke organisatie van deze groeperingen in
de kandidaatlanden is minimaal. Toch zou het, zeker voor
de ChristenUnie, een uitdaging moeten zijn, de mogelijkheden voor fractievorming met dergelijke gelijkgezinden
te onderzoeken.

http://www.europarl.eu.int via leden van het Europees

Lane en Errson, Politics and society in Western Europe,
Londen 1994, 71-73.

5

‘Werkplan 2001’, Werkgroep Oost-Europa van de SGP, 3.

6

Kaj Olaf Lang, 'Ostmitteleuropas hypotrophe
Christdemocratie - Totgeburt oder vertane Chance', Berlijn,
januari 2000, 4.

7

Zie voor een diepgaander studie naar europavisies in de
kandidaatlanden: C. Mudde en P. Kopecky ‘Empty words or
irredducible Core? Euroscepticism in East Central Europe’
Harvard University, september 2001.

8

Hier wordt niet uitvoerig ingegaan op de Europavisie van
ChristenUnie en SGP. Voor de typering van deze partijen als
eurorealistisch is gebruik gemaakt van officiële standpunten
van beide partijen in recente verkiezingsprogramma's.

ThemaStudie

Ten onder aan het eigen gewicht?
De positie van de Raad na de uitbreiding
Door mr. drs. M.L. Schouten, beleidsmedewerkster Constitutionele Zaken Eurofractie ChristenUnie-SGP

In het institutionele bestel van de Europese Unie neemt de Raad van Ministers (kortweg de Raad1) een belangrijke plaats in. De Europese Commissie heeft de taak heeft om met nieuwe initiatieven te komen, en de eenheid
van gemeenschapsrecht te bewaken. Het Parlement heeft op een aantal terreinen medebeslissingsrecht. Het is
echter de Raad, die de uiteindelijke macht in handen heeft. Geen besluit wordt genomen zonder dat de Raad in
de een of andere vorm goedkeuring verleent.
Maar kan de Raad nog wel functioneren als het aantal leden het komende decennium bijna zal verdubbelen?2
Verliest deze Instelling niet de mogelijkheid om nog op een evenwichtige manier besluiten te kunnen nemen?
En zo ja, wat zou daaraan moeten gebeuren?

Het functioneren van de Raad
na de uitbreiding
De uitbreiding is voor de Europese Unie de grootste uitdaging sinds haar oprichting.3 De Raad zal de confrontatie met de gevolgen hiervan niet kunnen ontlopen. Na
de uitbreiding krijgt de Raad te maken met zowel organisatorische als inhoudelijke functioneringsproblemen.
In dit artikel concentreer ik mij op de te verwachten
inhoudelijke problemen.
Het eerste probleem is de enorm groeiende heterogeniteit, zowel tussen oude en nieuwe leden als tussen
nieuwe leden onderling.4 Volgens een gangbare theorie
is de EU vooral bedoeld als antwoord op problemen, die
nationale overheden niet alleen op kunnen lossen.
Besluitvorming vindt plaats op terreinen waar de lidstaten een probleem hebben en een gezamelijk belang kunnen definiëren.5 Of de lidstaten daar na de uitbreiding
nog in zullen slagen, is op voorhand allerminst zeker.
Denk aan het landbouwbeleid, het structuurbeleid, het
sociale beleid of het milieubeleid en de problemen zijn
duidelijk. Er is wel een gezamelijk probleem, maar de
belangen lopen ver uiteen.
Het tweede probleem is dat de nieuwe lidstaten niet
genegen zijn om hun pas herwonnen vrijheid zomaar in
te leveren. Na jaren onder de nauwlettende surveillance
van de machtige USSR geleefd te hebben, hechten zij aan
behoud van hun nationale soevereiniteit. Uit het artikel
van Gerdine Visser op de voorgaande bladzijden bleek
dat in veel van deze landen nationalistische stromingen
een grote rol spelen. Indien bewindslieden met deze
sympathieën in de Raad komen, zal dat zeker zijn weerslag hebben op de besluitvorming. Deze ministers zullen
minder bereid zijn om bevoegdheden uit handen te
geven.

De hierdoor dreigende impasse is niet gemakkelijk op te
lossen. Indien de Raad echter geen manier vindt om hier
soepel mee om te gaan, dreigt een ‘implosie’, en daarmee een verlamming van de besluitvorming in de Unie.

Oplossing voor het gebrekkige functioneren
Tegen de achtergrond van deze toekomstverwachting is
het gemakkelijk te verklaren waarom de speech van
Joschka Fischer over de toekomst van Europa zoveel
respons kreeg. Zijn voorstellen voor een Federatie van
natiestaten bieden een toekomstperspectief, waarin
verlamming van besluitvorming voorkomen wordt.6
Wanneer men alle toekomstbespiegelingen, de speech
van Fischer incluis, leest, dan valt op dat in het debat de
volgende oplossingen gezocht worden:
1. versterking van de communautaire methode. Dit
betekent een grotere rol voor Commissie en
Parlement alsmede de invoering van meer meerderheidsbesluitvorming.
2. versterking van de intergouvernementele methode.
In deze voorstellen moet de Raad opgetuigd worden
met een eigen secretariaat, en moeten er nieuwe
instellingen zoals een Europese Senaat komen. Ook
pleit men voor een economische regering als tegenhanger op de ambtelijke ECB. Realisering van deze
voorstellen zou per saldo leiden tot verzwakking van
de positie van Commissie en Europees Parlement.
3. versterkte samenwerking. Sinds het Verdrag van
Amsterdam bestaat de mogelijkheid voor een aantal
lidstaten om verdergaand te integreren dan de rest.
In Nice zijn de voorwaarden waaronder dat mogelijk
is, versoepeld. Versterkte samenwerking zou een
oplossing moeten bieden als de besluitvorming door
enkele lidstaten geblokkeerd wordt.
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len niet uitvoerbaar blijken, omdat ze of praktische problemen over het hoofd zien, of niet geïmplementeerd
worden vanwege omwil daartoe in de lidstaten. In een
Federatie doen zich altijd centralistische tendenzen voor,
waardoor deze opbouw ‘van onder op’ in gevaar komt.

De Raad na de uitbreiding

Denkwijzers
Hoe zou de ChristenUnie zich op moeten stellen in dit
debat? Zonder de pretentie van volledigheid, stip ik hier
een tweetal punten aan, die mijns inziens van wezenlijk
belang zijn. Het zijn echter niet meer dan ‘denkwijzers’.
De uiteindelijke oplossing voor dit moeilijke probleem
zal vooral in de praktijk gevonden moeten worden.
En dan heb ik gelijk mijn eerste punt. Tekentafels zijn
nuttig, maar op het gebied van politiek hebben zij
beperkte waarde. De praktijk is immers weerbarstig en
nooit geheel te sturen. Begrippen als ‘federatie’, ‘confederatie’ en ‘zelfstandig blijvende staten’ worden bovendien
door bijna iedereen anders ingevuld. Uiteindelijk gaat
het om de concrete invulling. Er moet een uitgangspunt
zijn, maar verder draait het toch om realisatie (in de
praktijk!) van een aantal basisconcepten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan begrippen als bijbelse gerechtigheid, doeltreffendheid, betrokkenheid van burgers, evenwicht en
stabiliteit. Per onderwerp moet gekeken worden hoe
deze concepten gerealiseerd kunnen worden. De besturingsvorm moet zich daarbij aanpassen. Naar mijn idee
is er geen eenduidige voorkeur te geven voor de communautaire methode of de intergouvernementele. De voorkeur voor een van deze methodes is afhankelijk van het
onderwerp en de specifieke aard van de problemen.

Als de Raad dan zo belangrijk is, hoe moet het dan na de
uitbreiding? De in het begin van dit artikel geconstateerde problemen zijn immers niet gering.
Een eerste oplossing is het instrument van de versterkte
samenwerking. Dit instrument kan de nodige flexibiliteit verschaffen, waardoor impasses voorkomen worden. Bovendien voorkomt het dat lidstaten altijd
gedwongen worden mee te doen met zaken die zij niet
willen. Hier past echter ook een kanttekening. Er is
namelijk een gevaar dat dit instrument zich ontwikkelt
tot een scheidslijn, waarlangs rijke, oude en arme, nieuwe lidstaten verdeeld worden. Christelijke politiek zal
om die reden erg beducht moeten zijn als versterkte
samenwerking wordt ingezet op het terrein van de interne markt of de sociale politiek. Per geval moet bezien
worden of de versterkte samenwerking wenselijk is.
Daarbij is het ook zaak om iedere keer nauwkeurig na te
gaan of de regels (die onder andere de uitsluiting van
een bepaalde categorie deelnemers beogen te voorkomen) wel worden toegepast.
Een tweede oplossing is organisatorische vernieuwing.
Er zijn in het recente verleden waardevolle voorstellen
gedaan om de werkzaamheden van de Raad beter te
organiseren. Tot nu toe is daar weinig mee gedaan, maar
veel van deze voorstellen verdienen het om snel uit de
bureaulade gehaald te worden.

1

Niet te verwarren met de Europese Raad. De Raad van
Ministers van de Europese Unie bestaat uit vakministers uit

Alleen al gezien het feit dat een Europese Federatie de
komende decennia voor de meeste lidstaten niet aanvaardbaar is, vind ik het uitgangspunt van zelfstandig
blijvende staten een goede keuze. Een extra argument
daarvoor is het blijvende belang van de Raad, de tweede
‘denkwijzer’. Het zou jammer zijn als de ChristenUnie
zich mengt in het koor dat de Raad verwijt slechts oog te
hebben voor het nationale belang. Wil de Europese Unie
stand houden op de lange termijn, dan zal ze toch van
onder af, vanuit de lidstaten, moeten worden opgebouwd. De verworteling van de leden van de Raad in de
lidstaten is van groot belang: het maakt dat lidstaten
dicht betrokken blijven bij de Europese samenwerking.
Bovendien voorkomt dat, dat allerlei Europese maatrege-

de lidstaten. De Europese Raad bestaat uit staatshoofden en
regeringsleiders. Deze Europese Raad heeft een andere taak,
waar ik in dit artikel niet op in ga.
2

Ik ga er hier vanuit dat in 2010 alle huidige kandidaat-lidstaten ( wellicht met uitzondering van Turkije) tot de EU zijn
toegetreden. Dat betekent dat de EU in ieder geval 27 lidstaten telt, Turkije niet meegerekend. Indien de Westelijke
Balkanlanden serieuze kandidaat-lidstaten worden, wordt
het aantal lidstaten nog groter.

3

J.H.H. Weiler, Fischer, the dark side, in: C. Joerges, Y. Meny,
J.H.H. Weiler, What kind of Constitution for what kind of
Polity? Responses to Joschka Fischer. Cambridge/Florence
2001.

4

Als illustratie: Malta, Polen en Litouwen zijn totaal verschillende landen.

5

A von Bogdandy, The European Union as a Human Rights
organization? European rights and the core of the European
Union. Common Market Law Review 2000, p. 1307 e.v.

6

De speech van Fischer is integraal vermeld in: C. Joerges, Y.
Meny, J.H.H. Weiler, What kind of Constitution for what kind
of Polity? Responses to Joschka Fischer. Cambridge/Florence
2001.
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Vaderlandsliefde ten dienste
van de gerechtigheid
Door drs. J.M. Mudde, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede-Zuid

Gerechtigheid verhoogt een volk,
maar zonde is een schandvlek der natiën
Spreuken 14 :34
In deze tekst gaat het niet over Israël, het uitverkoren
volk, maar over alle volken. De belangstelling van Israëls
wijzen ging dus ook uit naar de volken aan wie de HERE
zich niet rechtstreeks geopenbaard had. Israëls wijzen
hadden bovendien niet alleen een uiterst scherp oog
voor de enkeling in zijn relatie tot God en medemens,
maar ook voor het functioneren van een volk en volken
onderling.
De spreuk spreekt over hetgeen een volk ‘verhoogt’.
Daarmee wordt niet de verheffing van een volk in zedelijke zin bedoeld, maar het respect en aanzien dat de volken bij elkaar hebben. Dat blijkt ook uit het woord
‘schandvlek’. Het gaat om gevoelens van hoogachting en
verachting, zowel vanuit God als vanuit mensen en volken.
Het woord dat hier voor zonde gebruikt wordt, is het
meest algemene woord dat de Bijbel voor het menselijke
feilen kent. Het woord gerechtigheid functioneert hier
daarom als de meest algemene samenvatting van datgene wat de HERE van een volk vraagt. In de woorden
gerechtigheid en zonde komen dan ook talloze concrete
bijbelse betekenislijnen samen. Is een volk een heilzame
factor binnen het geheel, of zaait het onheil en verderf. Is
het betrouwbare partner is, of breekt het beloften en
verbonden als het zo uitkomt? Heerst er onder een volk
een geest van zelfverheerlijking en hoogmoed, of van
bescheidenheid en respect voor anderen? Zien de volken
met erbarming naar elkaar om in tijden van nood, of
laten ze elkaar aan hun lot over? Enzovoort.
In de tekst spelen de wijzen van Israël in op het eergevoel van een natie. Inderdaad speelt in het volkerenverkeer juist dat eergevoel een heel belangrijke rol. Denk
maar aan de zo prominent mogelijke plek die staatslieden op de statiefoto claimen. Maar zelfs met dit o zo
hachelijke eergevoel weten de wijzen raad. Wie geëerd
wil worden, streve de gerechtigheid na! Dit lijkt me een
meesterzet. De krachten die in de vaderlandsliefde sluimeren worden onderkent en gebruikt, zonder dat de
liefde tot het vaderland het een en al wordt. De nationale gevoelens worden opgepakt, geprikkeld zelfs, maar
gericht op het oefenen van gerechtigheid in de
(inter)nationale verhoudingen.

Vaderlandse gevoelens zijn iets wonderlijks. Je hebt geen
bloedband, want je bent geen familie. Je hebt dikwijls
ook geen geloofsband. Toch speelt die band met het volk
bepaald een belangrijke rol in je leven.
Nu zijn er christenen die nationaal besef en vaderlandsliefde per definitie verdacht vinden. Zij gaan uit van het
werk van Christus die Joden en niet-Joden één tot volk
gemaakt heeft en menen: het is helemaal niet interessant of je in welk bevolkingsregister dan ook bent ingeschreven. Het enige wat er toe doet, is, of je naam staat
geschreven in het boek des levens. De enige manier
waarop je daarom voor je eigen volk van betekenis kunt
zijn, is dat te winnen voor Christus.
Hoe enorm belangrijk deze waarheid ook is, het is een
deelwaarheid. Ook in Christus - in wie alle krachten en
machten geschapen zijn - mag het nationale een rol blijven spelen. De kring van het volk is één van die kringen
die God in het leven heeft geroepen en gebruiken kan,
om een mens bescherming te verschaffen, een eigen
identiteit en een stuk zekerheid.
Maar wat doet een volk met die natuurlijke liefde voor
volk en vaderland? Het nationale besef kan een afgod
worden, die tallozen verslindt. Niet voor niets hebben de
woorden ‘volk en vaderland’ een verdachte, zelfs ongure
bijklank gekregen …Nog steeds lijkt de nationale trots
het meest te worden bevredigd door militaire parades,
peperdure prestigeprojecten, en tal van medailles op de
Olympische Spelen. Jullie vergissen je, zeggen de wijzen.
Wapens doen alleen maar vrezen. Rijkdom en macht
maken alleen maar indruk en onrecht maakt te schande!
Wie werkelijk geëerd wil worden, streve de gerechtigheid
na, Gods gerechtigheid.
Een land, ook Nederland wint alleen aanzien door in
binnen- en buitenland de gerechtigheid te zoeken.
Gerechtigheid als de zuurdesem van de handelsbelangen, de buitenlandse politiek, het asielbeleid en ontwikkelingswerk.
Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk uit ‘Hart
en handen. Bijbelstudies rond politiek en samenleving’
(ChristenUnie / Boekencentrum 2001).
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Van isolationisme naar
‘Bush-doctrine’
Door Benjamin Anker

‘De terroristische aanslagen van 11 september jongstleden markeren het begin van een nieuw tijdperk: een
tijdperk vol bedreigingen, dat echter ook nieuwe kansen biedt. Die dag heeft duidelijk gemaakt dat de VS
Europa harder nodig heeft dan ooit.’
Deze uitspraak van Richard
Holbrooke was het centrale thema
van zijn Nexus-lezing in Tilburg op 11
oktober. De oud-ambassadeur van de
VS bij de Verenigde Naties en
bemiddelaar in het voormalig
Joegoslavië ziet een duidelijk verschil
tussen de wereld voor en de wereld
na die catastrofale dag. De gebeurtenissen in New York hebben ervoor
gezorgd dat ‘veiligheid’ op dit
moment weer met stip boven aan de
nationale en internationale agenda’s
staat. De VS beseffen dat een unilaterale benadering van de internationale politiek geen optie is, en dat, zoals
in de twintigste eeuw vele malen
eerder is gebeurd, de VS een voortrekkersrol moet vervullen in het
smeden van een brede coalitie tegen
een gemeenschappelijke vijand. De
‘Bush-doctrine’ is daarmee geboren:
de VS hebben een speciale taak om
terrorisme overal ter wereld te
bestrijden.

Politieke doctrines en
isolationisme in de VS
Maar markeert die afgrijselijke dag
werkelijk het begin van een nieuw
tijdperk? De Amerikaanse neiging
naar isolationisme en, in een daarop
volgende periode, het formuleren van
doctrines en theorieën om aan een
bepaald buitenlands beleid te rechtvaardigen, zijn geenszins noviteiten.
Reeds in 1823 werd de Monroe-doctrine geformuleerd: de VS hadden een
bijzonder taak in het ‘beschermen’
van de landen in Latijns Amerika. Na
een lange periode van isolationisme
voor de Eerste Wereldoorlog, weiger-
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de het Amerikaanse Congres in 1918
nog in te stemmen met deelname
aan de door president Wilson voorgestane Volkenbond (voorloper van de
Verenigde Naties). Hiermee werd de
toon gezet voor een nieuwe periode
van isolationisme die tot de aanval
op Pearl Harbor in 1941 zou duren.
Deze houding veranderde geheel
door de betrokkenheid bij en de
gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog. De snelle groei van het
Amerikaanse politieke zelfbewustzijn
en het aantal communistische staten
bracht president Truman ertoe een
krachtig antwoord te formuleren op
de imperialistische neigingen van de
Sovjet-Unie: de Truman doctrine.
Deze doctrine behelsde het actief
indammen (containment) van het
communisme door de VS, waar ook
ter wereld. Als extra instrument gold
daarbij de Marshall-hulp, die de
Truman-doctrine complementeerde.
De voortdurende onrust in Azië begin
jaren ’50 (Korea-oorlog) overtuigde
president Eisenhower ervan dat de
Amerikaanse taak verder ging dan
het indammen van communisme.
Zijn ‘roll back’-doctrine behelsde het
voornemen om communistische
agressie overal ter wereld massaal te
vergelden. Met kernwapens wel te
verstaan. Anders zou in Azië de ene
na de andere staat in handen van het
communisme vallen, zo was zijn
vaste overtuiging (de zogenaamde
domino-theorie).
Dergelijke doctrines en theorieën
zouden het Amerikaanse buitenlands
beleid blijven beheersen tot het

einde van de Koude Oorlog. Na de val
van het communisme, en daarmee
het wegvallen van een duidelijke vijand, hebben de VS wederom neigingen vertoond zich meer afzijdig op te
stellen. Alhoewel deze houding niet
geheel te vergelijken is met het isolationisme uit vroeger tijden, kan men
toch spreken van een naar unilateralisme neigend buitenlands beleid. Dit
kwam de laatste jaren onder andere
tot uitdrukking in de vastberadenheid waarmee werd vastgehouden
aan de plannen voor een raketschild,
ondanks de ernstige bezwaren van
de strategische partners. Deze in de
media breed uitgemeten kwestie
stond echter niet op zichzelf. De
Amerikaanse regering weigerde ook
het verdrag ter oprichting van het
Internationaal Strafhof ter ratificatie
naar de Senaat te sturen, zij besloot
het Protocol van Kyoto (klimaatsverdrag) te laten varen en trok zich
terug uit het Anti-Ballistic Missileverdrag van 1972. Daaraan kan nog
worden toegevoegd de verwerping
van een ontwerpprotocol voor de
Conventie over Chemische en Giftige
wapens, het uitblijven van achterstallige betalingen aan de Verenigde
Naties en de vermindering van
begrotingsverdragen ter verlichting
van de schuldenlast van arme landen.
Het toeslaan van het internationale
terrorisme in het hart van de de
westerse wereld heeft aan die periode van unilateralisme een abrupt
einde gemaakt. Enerzijds betekent de
formulering van de ‘Bush-doctrine’
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neren van terrorismebestrijding in de
toekomst, waarbij het accent wordt
verlegd van vergelding en bestraffing
naar preventie en opsporing. Daarbij
dient met name gedacht te worden
aan het formuleren van een VNbreed verdrag dat is gericht op de
preventie van terreurdaden.

dus een grote omslag in de houding
van de VS in het buitenlands beleid.
Anderzijds is het de volgende in een
reeks initiatieven die de VS nemen
om een vijand op de knieën te dwingen. De VS reiken Europa en de andere bondgenoten opnieuw de hand
om een gezamenlijke strijd tegen een
vijand van het westen te voeren.

De VS en Europa?
Europa moet in deze context echter
niet verstaan worden als de Europese
Unie. Als het om militaire bijstand
gaat, denken Amerikanen in termen
van nationale staten en verwachten
ze niet veel van de EU. De organisatie
van het Gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheids Beleid
(GBVB) van de EU is vooralsnog niet
ver genoeg ontwikkeld om snel collectief te reageren op bedreigende
situaties. Om deze reden zijn het
toch de afzonderlijke Europese regeringen die het eerst aangesproken
zijn, net zoals bij de coalities die
onder de leiding van de VS bij eerdere gelegenheden werden gevormd.

Daar waar de Europese landen een
gewenste partner zijn voor de VS, is
de EU in de wereld van internationale veiligheid nog geen actor van
betekenis.

Helaas past het in het beeld van de
geschiedenis dat er aan betere en
intensieve samenwerking tussen
nationale staten telkens grote tragedies vooraf moeten gaan. De geschiedenis van de twintigste eeuw heeft
reeds vele malen bewezen dat het
kwaad in deze wereld immer een
bedreiging vormt voor mensen èn
staten. In dat perspectief is het niet
geheel terecht te spreken van een
nieuw tijdperk, zoals Holbrooke doet.
Gerechtigheid is in de internationale
politiek nooit een vanzelfsprekendheid geweest. Door de aanslagen in
New York en Washington is de aanwezigheid van het kwaad in deze
wereld plots een ieder duidelijk voor
ogen komen te staan. Nu eens niet
ver weg, in Ruanda, Soedan of
Indonesië, maar in het centrum van
de internationale handel: het World
Trade Center.

Richard Holbrooke onderstreepte dit
tijdens zijn lezing nogmaals door
aan te geven dat de EU voor de
Verenigde Staten een ‘frustrerende
bureaucratie’ is, die niet slagvaardig
genoeg is om in situaties als deze
(vergelijk: de Balkan-crisis) een
belangrijke rol te spelen. Dit wordt
door de belangrijkste Europese regeringsleiders ook erkend, getuige het
onderonsje van Blair, Chirac en
Schröder voorafgaand aan de informele top in Gent in oktober.
Aangezien de snelle ontwikkeling
van een effectief GBVB niet te verwachten valt, zijn nationale staten
en organisaties als de NAVO en de
VN dan ook de belangrijkste overkoepelende organisaties in de strijd
tegen terrorisme. Vooral de
Verenigde Naties zullen een belangrijke rol moeten spelen in het coördi-

Zoals in een groot aantal gevallen in
het verleden, zullen mensen en staten de handen ook nu ineen moeten
slaan om het kwaad te bestrijden.
Want dat de mens tot veel kwaad in
staat is, is wederom pijnlijk duidelijk
geworden. Deze christelijke notie lijkt
nu ook weer door te dringen bij groepen die hier lange tijd niet ontvankelijk voor wilden zijn. Europese en
Amerikaanse overheden lijken
wederom te begrijpen dat voor deze
strijd volledige toewijding van partijen nodig is, en dat ze naast elkaar
zullen moeten staan om hun gezamenlijke waarden te verdedigen. De
VS kunnen zich nu, gezien hun unieke wereldpolitieke positie, niet isolationistisch opstellen en moeten zich
blijven inzetten voor een eensgezinde samenwerking in de strijd met het
terrorisme.
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Hoe rechtvaardig is
een afgeslankte Unie?
Door ir. M.K. Knevel, oud-medewerker van de Eurofractie ChristenUnie-SGP,
momenteel werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Deze maand zullen de Europese staatshoofden en regeringsleiders met de Verklaring van Laken de eerste
fase van een ‘breed en diepgaand’ debat over de toekomst van de Europese Unie (EU) afsluiten. De komende twee jaar zal deze discussie zich voortzetten. In 2004 zal een nieuwe Inter Gouvernementele
Conferentie (IGC) starten die, rekening houdend met de resultaten van het debat, tot een nieuw EU-verdrag moet leiden. Voor een (nog) kleine politieke partij als de ChristenUnie, biedt een debat mogelijk een
betere gelegenheid structuur en werking van de Europese instellingen te beïnvloeden dan (Euro-)parlementaire stemmingen. Voorwaarde is wel dat onze bijdrage doordacht en coherent is.

Dit artikel wil ik toespitsen op één
onderdeel van het debat, en wel de afbakening van bevoegdheden tussen de
Unie en de lidstaten. Hierbij moeten we
ons realiseren dat de laatste tien jaar
een verregaande overdracht van
bevoegdheden naar het communautaire
niveau heeft plaatsgevonden. Met als
belangrijkste stap de overdracht van het
monetaire beleid. Bovendien staat de EU
aan de vooravond van een uitbreiding
met maar liefst twaalf landen. Het gaat
dus om de verdeling van bevoegdheden
in een verdiepte en uitgebreide Unie.

Argumenten voor een
afgeslankte Unie
GPV en RPF hebben altijd afwijzend
gestaan tegen de overdracht van
bevoegdheden van het nationale naar
het communautaire niveau. De RPFpublicatie Venster op de Wereld1 gaat hier
uitvoerig op in. Erkend wordt dat ook op
het boven-statelijke niveau de norm van
publieke gerechtigheid geldt en dat de
EU heeft bijgedragen aan de vrede en
stabiliteit in Europa. Nauwe samenwerking tussen de landen van Europa is ook
noodzakelijk door de wereldwijde economische ontwikkelingen.
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Daartegenover staan argumenten tegen
de overdracht van bevoegdheden. Zo
wordt gewezen op het geseculariseerde
karakter van de EU. De grootste drijfveer
lijkt toch het verkrijgen van (economische) macht te zijn. In het christelijk denken is altijd, o.a. door Augustinus,
gewaarschuwd voor machtsconcentraties.
Ten tweede ontbreekt een Europese cultuur terwijl er wel nationale culturen in
Europa bestaan. Een eventuele Europese
eenheidsstaat zal zich daarom in een cultureel vacuüm bevinden. Ten derde wordt
gewezen op de ‘nog beschermwaardige
facetten van het Nederlandse maatschappelijke leven’. Facetten die een overblijfsel
zijn van de tijd dat de Nederlandse
samenleving veel meer het stempel droeg
van het protestantisme.
Op grond van deze argumenten wordt
gepleit voor een afgeslankte Unie met
een beperkt aantal kerntaken. Het gaat
hierbij om de interne markt en hieraan
verwante beleidsterreinen zoals het
milieubeleid, het consumentenbeleid, het
vervoersbeleid en het sociaal beleid.
Andere beleidsterreinen waaronder het
stelsel van sociale zekerheid, onderwijs,
defensie, het buitenlandbeleid en het fiscaal en monetair beleid moeten nationaal blijven. Landen mogen op deze
beleidsterreinen niet tegen hun zin
gebonden kunnen worden.

Kanttekeningen bij de
argumenten
Sommige van de argumenten tegen de
Europese integratie zijn nog steeds zeer
actueel. Zo is zonder meer waar dat het
integratieproces een geseculariseerd
streven naar vrede en welvaart is. Ter
illustratie hiervan een uitspraak van
EuroCommissaris Chris Patten, die
opmerkte ‘In het verleden vroegen mensen God om hen voor het kwaad te
behoeden. Vandaag kijken ze naar de
internationale instituties - en in Europa
is dat de EU.’ 2
Ook is zonder meer waar dat het ontbreken van een Europese cultuur de vorming van een Europese staat naar het
voorbeeld van de VS onmogelijk maakt.
Dit wordt echter algemeen erkend en er
zijn dan ook niet veel mensen meer die
zo’n Europese superstaat voorstaan.
De overige bezwaren zijn minder overtuigend. Het argument van de beschermwaardige tradities wordt in de publicatie
zelf al gerelativeerd door te spreken over
de ‘nog beschermwaardige facetten’.
Verder wordt de angst voor een machtsconcentratie in Brussel overdreven. Het is
namelijk niet zo dat wanneer een beleidsterrein communautair wordt, dit betekent dat ‘Brussel’ hierover de soevereiniteit verwerft. Besluiten worden in de
EU genomen door de Raad en het
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Europees Parlement, (EP). De Raad van
Ministers heeft altijd, het EP steeds vaker,
een vetorecht. In de Raad zitten de
(vak)ministers van de lidstaten. Deze
ministers zullen zich laten leiden door
hun landsbelang. Dit betekent dat niet
Brussel het beleid van de EU bepaalt,
maar veeleer Berlijn, Parijs, Helsinki,
Madrid en de elf andere hoofdsteden van
de lidstaten van de EU. Ook in het EP
wordt veelal langs nationale lijnen
gestemd. Wanneer een beleidsterrein
communautair wordt, betekent dit dat de
lidstaten van de EU zeggenschap krijgen
over wat voorheen (elkaars) binnenlands
beleid was.

Bezwaren tegen een afgeslankte
Unie
Maar er zijn, redenerend vanuit het principe van (internationale) gerechtigheid,
ook sterke argumenten om meer beleidsterreinen communautair te maken. Een
voorbeeld hiervan is het Europees sociaal
beleid. Nu elf van de vijftien lidstaten een
monetaire unie zijn aangegaan, zijn veel
economen van mening dat dit ook moet
leiden tot een communautair economisch
beleid3. Een dergelijke redenering geldt
ook voor het sociale beleid.
In verschillende RPF-publicaties wordt
aan de overheid een taak op het gebied
van de inkomensverdeling toegedacht. In
zijn recente boek4 betoogt Roel Kuiper dat
de overheid niet alleen een taak in het

verwerven van welvaart heeft (de aggregatieve principes), maar ook in het verdelen van de welvaart (de distributieve
principes) heeft. De Nederlandse overheid
dreigt die distributieve principes te verwaarlozen. Met de komst van de monetaire unie is echter de vraag in hoeverre de
Nederlandse overheid nog in staat is om
een sociaal zekerheidsstelsel te garanderen, zelfs al zou zij dat willen. Zowel
binnen als buiten de ChristenUnie wordt
dit betwijfeld.
Jongeneel e.a. wijzen er in de RPF-publicatie Economie in Orde5 op dat met de
komst van de EMU de nationale beleidsruimte ingeperk wordt maar dat een sociaal beleid wel degelijk noodzakelijk blijft.
Zij concluderen op bladzijde 174:
“Wanneer de EMU er toch zal komen,
dient de christelijke politiek zich in te zetten voor een verbrede doelstelling. Dat
wil zeggen: een monetaire unie waarin
een sociaal vangnet en een actief werkgelegenheids- en milieu-beleid meer zullen
zijn dan louter aanhangsels (paragrafen)
om tegenstanders de wind uit de zeilen
te nemen.”

Conclusie
Het streven naar een afgeslankte Unie
met een beperkt aantal kerntaken, zoals
voorgestaan in Venster op de Wereld
staat, na de invoering van de monetaire
unie, op gespannen voet met het streven
naar economische rechtvaardigheid zoals
Jongeneel e.a. dit in Economie in Orde for-

muleren. De vraag is of er niet meer
beleidsterreinen zijn die omwille van de
rechtvaardigheid communautair geregeld moeten worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een eventueel communautair buitenlands beleid.
Naar mijn mening moet de ChristenUnie
daarom niet langer het principe van een
afgeslankte Unie voorstaan, maar per
beleidsterrein zal bekeken moeten worden of de EU er een taak heeft. Dit betekent niet dat de EU er alleen maar taken
bij moet krijgen, er zijn best beleidsterreinen die gerenationaliseerd kunnen worden.
De ChristenUnie moet zich realiseren dat
publieke gerechtigheid, zowel nationaal
als internationaal, niet buiten de EU om
te realiseren valt. Dat wil niet zeggen dat
we alle geseculariseerde idealen van de
EU moeten omarmen. Integendeel, die
moeten we, met anderen in Europa, juist
bestrijden. Een voorbeeld hiervan zou
kunnen zijn dat de ChristenUnie ernaar
streeft dat in de Europese Verdragen of in
het Handvest van Grondrechten van de
EU de naam van God genoemd wordt. Zo
zou er iets van erkenning kunnen zijn dat
niet de EU en haar instellingen vrede en
veiligheid kunnen garanderen, maar dat
dit ons ook in Europa uit de hand van
God toekomt.

1
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Deze speciale studie is de laatste politieke bijdrage van dr. A.J. Verbrugh. Als zodanig is het
door dhr. Verbrugh aan ons aangeboden. De redactie van DenkWijzer heeft daarom besloten
dit artikel - dat langer is dan gebruikelijk - integraal te plaatsen. Aan het eind van dit artikel
treft u enige personalia van dhr. Verbrugh aan.

Een nagekomen woord
vooraf van dr. A.J. Verbrugh
Het hierna volgende artikel had ik
half augustus gereedgemaakt. Het
gaat dus over de situatie in de
wereld en in ons land vóór de aanvallen van de giga-terroristen op 11
september. Die aanvallen (en de
reacties hierop) werkten in op de
wereld die hieronder beschreven is.
Toch staat die wereld rond de vernietigde Twin Towers nog overeind.
Zij is bereid om verder te gaan,
maar wel voorzichtig, om zo weinig
mogelijk te provoceren richting
moslimvolken. Daarom kan aan het
hierna volgende nog worden toegevoegd, dat er geen zekerder middel
is om de haat van een volk op te
wekken, dan om het achteraan te
laten komen en kort te houden louter op grond van de economische
voortreffelijkheid en voorsprong van
hen die vooraan staan in de wereld.
Want dan wordt aan het achteraan
geplaatste volk geen mogelijkheid
geboden om in een boven hem
geplaatste macht te geloven, die
uitgaat boven berekenend koopmansbeleid. Dit laatste dwingt geen
gezag af. Het gezag van elke ideologie, van een ingebeelde Allah van
terroristen en zeker van de echte
Allah (Arabisch voor Elohim, God) is
altijd hoger dan dat van alle geld
verzamelende en verdelende topmanagers. Sommigen denken daar
dan bij: weg met die niets gelovende
onderdrukkers! Politiek met een
vaderland die het groot-terrorisme
bestrijdt, zal daarom als het erop
aankomt, los van de koopmanscultuur, publiek het doel aanwijzen
van eerbiedig dank en eer geven
aan de God, van Wie de liefde voor
de mensen door Jezus Christus is
gebleken en wiens gezag vèr boven
alles uitgaat.
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Politiek met een
Door dr. A.J.Verbrugh

Het marktliberalisme kenmerkt de westerse civilisatie en verspreidt zich verder
over de gehele aarde. Het dringt overal door omdat het alles verkoopbaar
maakt en economisch voordeel zowel een verbetering als een verleiding voor
ieder mens kan zijn. Het kan de ontbinding bewerken van morele, sociale, culturele en zingevende betrekkingen die er onder de mensen bestaan. Omdat de
erkenning van mensenrechten hiertegen onvoldoende bescherming biedt, moet
de politiek méér doen. Zij moet de wereld niet alleen zien als woongebied van
een gemengde massa van naar economisch voordeel strevende aardbewoners.
Gelijktijdig moet zij de wereld zien als een mozaïek van vele vaderlanden die
samen 30 % van de aardbol bedekken. Binnen elk van deze vaderlanden leeft
een mensengroep die meestal een eigen wijze van bestaan wil leiden. De politiek behoort zich daarnaar te richten.

Op weg naar een transnationale elite
Het goede van het leven in een vaderland op aarde werd
vroeger meer algemeen beaamd dan nu. Volgens velen
in ons land is door marktwerking, het fiasco van de
Sovjet-Unie, vermindering van grensbelemmeringen,
door intensieve telecommunicatie en vliegverkeer, de
globalisering van het leven op aarde onafwendbaar
geworden. Voeg daarbij de migratiestromen en een
vaderlandloos leven als wereldburger komt veel dichterbij. In het Jaarboek van de multiculturele samenleving
2000 (FORUM, Instuut voor Multiculturele Ontwikkeling)
werd geschreven dat een jonge intellectuele voorhoede
en migranten een transnationale elite moeten vormen
die zich kan bewijzen in voortdurend wisselende omgevingen. In de 21ste eeuw zou een gemeenschap op basis
van culturele herkenning niet meer haalbaar zijn.
Sommigen die door opleiding en omstandigheden hiertoe in staat zijn, willen graag een voorbeeld geven. Ze
dromen ervan moeiteloos te manoeuvreren tussen New
York en Tokio, tussen Brussel en Casablanca, enz. Overal
kunnen nieuwe impulsen worden opgedaan, perspectieven gezien, indien nodig wisselende werk- en woonruimten betrokken. De moedertalen (voor zover afwijkend van de Engelse computer-, luchtvaart-, popmuzieken universitaire collegetaal) kunnen verschillend zijn,
maar hun gebruik als voertaal in het publieke leven
moet worden gerelativeerd. De opgave van onze tijd is
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vaderland
om midden in de reeks van belangen en culturen die er
zijn, in de wereld een overbruggende multiculturele weg
te wijzen. Vaderlandse geschiedenis kan als niet ter zake
worden beschouwd. De culturen zullen lichtvoetiger
worden, eerder vermengen en groepsbelangen zullen
door de persoonlijke ambities in individuele belangen
uiteenvallen. Dr. Hans Ester (univ.doc. KUN) schreef over
de ‘wereldcultuur’ die Walt Disney aanbiedt (Nederlands
Dagblad, 01-08-01).
Wat is het doel hiervan? De aardigheid is voor menigeen
dat hij het een beetje beter doet dan een ander, iets
weet wat een ander niet weet, en een beetje meer
onmisbaar lijkt dan derden. Verder is er uiteraard de
internationale vermaakindustrie, die koopkrachtige consumenten graag wil verwennen.
Is dit leven voor de betrokkenen een ideaal? Ik vermoed
van niet. De permanente spanning en de voortdurende
aanpassingen, zowel in werk- als rusttijden, kan lang
niet iedereen verdragen. Hoe kan een gezin in deze
omstandigheden harmonieus voortbestaan? En bij het
passeren van midlife irriteert zo’n leven sneller. Dan ga
je zoeken naar een meer stabiele en vertrouwde omgeving. Misschien toch wel een (klein beetje) vaderland?
Laat hier echter één misverstand worden afgesneden.
Als mensen kersen willen eten uit Turkije, over apparatuur onderhandelen in Japan, of over olie in Riyad, chatten met onbekenden in Zuid-Amerika, of Irkoetsk willen
bezoeken met de Transsib, is daar natuurlijk niets tegen.
Maar als zij geen prijs meer stellen op hun thuis in het
vaderland, waar een bekende taal en omgangsstijlen van
toepassing zijn, en waar nog wel eens eendracht kan
bestaan over zaken die het hart beroeren, zou dit zijn te
betreuren.

Tweede en derde garnituur
Bovendien kent het kosmopolitische, vaderlandloze
leven vrijwel geen sociale hechting (Paul Scheffer, NRC
Handelsblad, 27-1-01). Extreem was een bekende
Amerikaanse sigarettenfabrikant, die dit jaar aan de
regering van Tsjechië liet weten dat deze financieel voordeel van het roken door de bevolking kon hebben. Want
de sterftekans werd groter, waardoor haar pensioenverplichtingen zouden verminderen. Nu werd deze uitlating
door ieder afgekeurd. Maar wel geldt dat er weinig sociale binding bestaat tussen enerzijds een elite die zich
wereldwijd bij iedereen oppervlakkig thuisvoelt en
marktgoederen en informatie uitruilt, en anderzijds zij

die niet tot deze transnationale elite
behoren. Misschien zijn dezen op dit
punt net wat minder getalenteerd, of
hadden ze gewoon pech. Maar misschien
ook lieten zij zich iets te veel gelegen liggen aan culturele, historische of religieuze voorkeuren, die bij de mondiale
omgangsstijl minder ter zake doen.
Bleven zij soms iets te lang met hun hart
hangen aan familie en omgeving? Ze
ervaren dat de transnationale elite hen
daarbij slechts vluchtig begrijpt. Zij voelen zich in het rationele mondiale denken, dat alleen op economisch rendement, consumenten en aandeelhouders
is gericht en hierin is geïntegreerd, tekort
gedaan. Bij de voorhoede van de toekomst vergeleken lopen zij achter, mensen van tweede of derde garnituur. Ook
voor hen is dit geen toestand om zich
over te verheugen. De teleurstelling kan
al op vroege leeftijd bovenkomen, zoals
bleek bij sommige jongeren onder de
demonstranten tijdens de G8-top in juli
in Genua.
In landen buiten de wereld van de
westerse civilisatie werkt het bagatelliseren van hen die niet in het circuit van de
globalisering zijn opgenomen, vaak sterker door. Hun landen worden verrijkt met
nieuwe technologieën en investeringen
en dit schept nieuwe banen en welvaart.
Maar de marktwerking maakt dat kapitaalbeschikbaarheid en banen sterk
afhankelijk zijn van de belangen en vaak
ook internationale financiële speculaties
van machtige handelscentra in het verre
buitenland. De concurrentie heeft nogal
eens tot gevolg dat lokale bedrijven moeten sluiten en nationale culturen in onzekerheid geraken en worden vervangen
door …niets. Want een juist afgestemde
aanpassing van het aanwezige is zelden
mogelijk. De Rotterdamse bedrijfswetenschapper prof. B. Nooteboom wees erop
wat het betekent dat je daar veel minder
gemakkelijk gebruik kunt maken van
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plaatselijke netwerken, van makelaars,
notarissen, octrooibureaus, advocaten,
verzekeringen, hulpvoorzieningen en niet
in de laatste plaats van onderwijs en
opleiding op de gewenste niveaus (de
Volkskrant, 28-7-01). Zowel sociaal-culturele als economische verhoudingen kunnen dan snel vastlopen. Een gemiddeld
Afrikaans gezin consumeert vandaag
20 % minder dan 25 jaar geleden
(W.J.de Ridder e.a., Concurreren in de
kenniseconomie, SMO, Den Haag, 2001).
Ook al denken we aan de sterke bevolkingsgroei in Afrika, toch is dit niet de
verbeterde wereld die op het kolonialisme moest volgen.

Wat dan?
Nu is het niets nieuws om de invloed van
ongebreideld marktliberalisme als oorzaak aan te wijzen van allerlei kwaad. In
het Communistisch Manifest van Marx
en Engels in 1848 stond al, dat overal
waar de kapitalistische bourgeoisie het
met haar markten voor het zeggen kreeg,
de kleine koopman, de kleine industrieel
en alle ’idyllische verhoudingen’ onbarmhartig werden vernietigd met geen ander
beroep dan op de gevoelloze ‘contante
betaling’. Maar het alternatief dat de
opvolgers van Marx brachten, namelijk
het plansocialisme dat uiteindelijk was
gericht op een staatssturing volgens
wereldplan, bleek erger dan de kwaal.
‘Wat dan?’, zou je kunnen vragen. In de
jaren tussen de Tweede Wereldoorlog en
de opheffing van de Sovjet-Unie vanaf
1989 is gezocht naar een mengvorm, die
een combinatie moest zijn van het goede
van het vrije handelsverkeer en van een
sterk dirigerende overheid gericht op
gelijkheid van inkomen en bezit. We
noemden dit een vorm van ‘gemengde
economie’, maar het werd een verzorgingsstaat die bleek uit te lopen op technologische achterstanden en onhoudbare
financiële tekorten. Daarbij was uit het
oog verloren dat zowel het marktliberalisme als het plansocialisme worden
voortgedreven door dezelfde gedachte
van het primaat van ieders economische
behoeftebevrediging, Als nu naar een
mengvorm van beide wordt gezocht,
geldt daarvoor uiteraard hetzelfde.
Maar de kern van de tekortkomingen die
vandaag worden geconstateerd, is nu
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juist dat de niet-economische waarden, de cultuur, de
religie en in het algemeen de wortels van het bestaan
steeds moeten wijken voor de economie en de technologie en daardoor niet voldoende tot hun recht komen.
Ook de beste vorm van een ‘gemengde economie’ kan
niet voorzien in dit aspect van het probleem. Vandaar
wellicht dat de vraag wat er voor het tegenwoordige
systeem van toenemende vrije marktwerking in de
plaats moet komen, door de gangbare politiek nog niet
is beantwoord.

Laat de vaderlanden leven
Wie zal de cultuur en de omgangsstijl in acht nemen,
wie zal de godsdienstvrijheid waarborgen, wie de moedertaal, wie de feitenkennis van de geschiedenis (die het
onderling gesprek kan mobiliseren), wie de zingeving in
het onderwijs, wie past de sociale verhoudingen aan?
Het gaat immers om deze zaken die onder de druk van
de globalisering begraven dreigen te worden. Vrijwaring
daartegen gelukt niet door reglementen van een wereldhandelsstelsel en slechts zeer ten dele door internationale commissies en de Verenigde Naties. Het zijn echter de
aanmoedigende en sanctionerende overheden en instanties van de vaderlanden zelf die dit primair kunnen
bewerken. Want de publieke waarden in de samenleving
zoals de (niet als ruilobjecten verhandelbare) culturen,
religies, zingevingen, kennis van historische ontwikkelingen, levensstijlen, sociale verhoudingen en hulpvoorzieningen, worden door deze overheden veel meer van nabij
gekend. Zij komen uit de hier bedoelde samenlevingen
voort en zijn de eerste van wie steun wordt verwacht bij
de bescherming van de vrijheden in die samenlevingen.
Het zijn deze overheden die de territoriale afbakeningen
van de vaderlanden in stand houden. Er is een cliché uit
1945 dat zegt dat daaruit juist de gewapende conflicten
voortkomen. Maar in 2001 zijn er - althans in Europa verdragen en ingebouwde bovennationale controles die
deze beletten. Als echter de nationale overheden de relevante staatkundige grenzen niet of onvoldoende in
stand houden, dreigen andere gevaren. Aan de ene kant
moet dan worden gedacht aan de bezwaren van een
geleidelijk uitwissen en versmelten van stijlen en culturen, waarop nu al is gewezen. Maar er is bovendien nog
een andere kant. Zoals bekend vergeleek Augustinus een
staatkundig rijk zonder grensbelemmeringen met een
uitgestrekte zee of waterplas (De civitate Dei, 2, IX,7).
Naarmate de watervlakte uitgestrekter is, wordt zij ook
gevaarlijker. Als ergens een storing optreedt, blijft deze
niet tot die plaats beperkt, maar kan zij zich door de
gehele watermassa voortplanten. Op de reeds lang
gemondialiseerde kapitaalmarkt werkt een crisis in New
York of Tokio door in de gehele financiële wereld op
aarde. En wat de Europese Monetaire Unie betreft: inflatie in Italië jaagt gaandeweg ook bij ons de prijzen extra
omhoog.
Veel gevaarlijker wordt echter zo’n verre doorwerking bij
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politieke schommelingen binnen de mensheid. Als deze
niet langer door voldoende en sterke grenzen als tussenschotten worden gecompartimenteerd, kan een politieke
onregelmatigheid binnen één gebied zich te gemakkelijk
verder in de wereld voortplanten. Religieuze onlusten,
boerenonlusten, chauffeursonlusten enz. in het ene land
kunnen verwante onlusten in een ander land activeren.
Zonder de barrière van grenzen doen ze de schokgolf
hoger uitslaan. Ook de invloed van de media kan een rol
spelen. Bij programmaproducenten wordt het succesvol
opdrijven van publieke emoties soms als bewijs van vakbekwaamheid gezien. De bloedige gebeurtenissen die
zich door geheel Joegoslavië verspreidden na de afscheiding van Slovenië in 1991, konden ontstaan omdat het
uitgestrekte Joegoslavië veel vaderlanden omvatte.
Bovendien wilden de interveniërende globalistisch denkende machten van het Westen op het punt van de
vaderlanden zo weinig mogelijk toegeven.
In grote staten hebben de overheden en politieke leiders
zoveel zorgen over stabiliteit en samenhang, dat zij vaak
voorkeur geven aan een beleid met de harde hand of met
actieve militaire medewerking (China, Indonesië,
Rusland). Overheden van kleinere staten lopen in dit
opzicht minder gevaar en kunnen meer vrijheid voor het
leven in hun vaderland toestaan.

Solidariteit
De overeenkomst in taal en omgangsstijl die de samenleving binnen een zelfde vaderland kan kenmerken, is van
veel belang zowel voor het leven als het werken in de
maatschappij. Voor het leven in het algemeen, omdat de
sfeer van geborgenheid die het verblijven in een bekende
en redelijk stabiele omgeving meebrengt, dikwijls iets
aantrekkelijks heeft. De bede van Paulus voor gezagdragers om in rust en vrede te mogen leven en God vrij te
kunnen dienen, heeft goede gronden (1 Tim.2:2).
Maar ook voor het werken in de maatschappij is een
overeenkomst in taal en omgangsstijl van veel belang.
Want wat is de gemiddelde drijfveer bij het werk? Die is
niet puur stoffelijk. Menselijke arbeid is uiteraard niet
voldoende te kenmerken als ‘het maken van voorwerpen’
o.i.d. Ze is ook niet ‘voorwerpen maken’ die tegen loon
worden geruild. We weten dat ieder die werkt, er zijn
eigen gedachten bij heeft. Bijvoorbeeld: door mijn werk
verhoog ik mijn niveau van kennis, zodat ik ... , of: het vervaardigde ‘voorwerp’ draagt bij tot ... , en: de beloning
maakt het mogelijk om ... . Als het goed is, worden de
puntjes door de betrokkene ingevuld met iets aangenaams. Vaak komt daar wel wat optimistische fantasie
bij te pas. Maar de fantasieën hebben ertoe bijgedragen
dat men verder is gekomen.
Werken in de maatschappij maakt echter altijd samenwerking met anderen nodig (behalve voor Robinson
Crusoe). De totale arbeid die moet worden gedaan, is
over velen verdeeld. Voor de goede sfeer op de werkplek
(ook op de verkoopplek of bij het werken on line) is het

plezierig als het aangename (van de
invulling van de puntjes) iets gemeenschappelijks bevat. Het aangename
wordt dan wederkerig versterkt.
Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. De
teamgeest wordt verbeterd, zowel bij het
handwerk als bij het hoofdwerk. Vandaar
dat voor heel wat soorten van werkzaamheden wordt gezocht naar werkende personen die een beetje bij elkaar passen.
Worden de personeelsgroepen al te multicultureel (dit is fundamenteel iets
anders dan multiraciaal), dan kunnen de
gedachten over de betekenis van de
werkresultaten ook te ver gaan uiteenlopen. Het gevolg is dat de teamgeest
gaat kwijnen en de arbeidsmotivatie verzwakt.
Vandaar dat grotere bedrijven dikwijls
een bedrijfscultuur proberen te scheppen
die via verslaggeving en mondeling doorgeven aan de medewerkers een gezamenlijk gevoel moet geven. De bedoeling
is dat ze denken (in de stijl van hun
bedrijf) te werken aan het gemeenschapswelzijn. Het is jammer dat deze
voorstellingen soms worden doorkruist
door fusies die de bedrijfscultuur op de
schop nemen of door de invloed van aandeelhouders die een onderneming vooral
als een financiële doelorganisatie zien.
Bij onvoldoende winstcijfers stellen plotselinge massaontslagen hen tevreden als
hierdoor de beurskoers maar stijgt.
Beter is het als woordvoerders van de
publieke samenleving als geheel kunnen
waarmaken dat de werkzaamheden in de
maatschappij een positief doel van de
samenleving dienen. Zo was het bij ons
in de eerste tien jaren na de Duitse
bezetting van 1940/45, toen de wederopbouw van het door de oorlog verwoeste
land het gemeenschappelijke doel van
het werk was. Het aantal arbeidsconflicten was toen minimaal. Maar uiteraard
moet niemand een oorlogsramp wensen,
teneinde daarna gemeenschappelijk
inspiratie te vinden. De enige positieve
gemeenschappelijke inspiratie van de
mensen is de bestemming die aan ieder
bij zijn schepping is gegeven. Want oogmerk van de schepping van de mens is
dat inderdaad zeer uiteenlopende
arbeidsprojecten worden uitgevoerd,
maar met een doel dat als beslissend
onderdeel bevat, dat aan God de
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Schepper expliciet dank en eer worden
gegeven voor het verkregen resultaat. Uit
de Bijbel is bekend dat het wezen van God
ook de persoon van zijn Zoon Jezus
Christus omvat. Velen zullen in deze
scheppingsbestemming van de mensen
een aanknopingspunt vinden voor hun
verder reikende gedachten over zichzelf,
over arbeid en over de samenleving.
Anderen zullen constateren dat hierdoor
richting en voortgang van de werkzaamheden inclusief een bevredigende beloning en sociale omstandigheden worden
gestimuleerd. Weer anderen zullen waarschijnlijk roepen dat zij zo’n inspiratie
juist niet willen. Aan hen moet dan worden verzocht aan te geven hoe zij tot
betere harmonie en stimulering zouden
willen komen.
Nu is dank en eer geven aan God de
Schepper een universele doelstelling voor
de gehele mensheid, die door ieder op
eigen persoonlijke manier wordt ingekleurd. Echter zullen in elk vaderland die
persoonlijke manieren ook dikwijls
‘groepskenmerken’ bezitten.
Gemeenschappelijk verleden, geografische positie, taal, cultuur en andere
omstandigheden zijn oorzaak van die
kenmerken. Maar omdat en zolang deze
kenmerken gemeenschappelijk zijn, zullen zij het aanmoedigende zicht op een
gemeenschappelijke toekomst voor het
vaderland versterken. Hieruit kan onderlinge solidariteit voortkomen, de solidariteit namelijk van een reisgezelschap dat
een zelfde weg wil gaan, elkaar helpt en
elkaar nodig heeft.

Het vaderland is niet het hoogste
doel
Het gemeenschappelijke van de kenmerken van de inwoners van een vaderland
kan ook nationale identiteit worden
genoemd. Maar nu moet je wel even goed
uitkijken. Van columniste Elsbeth Etty
schreef haar collega Bas Heijne in NRC
Handelsblad dat als Etty de woorden
nationale identiteit leest, ze het geluid
hoort van laarzen op de trap. Deze begrippen moeten daarom worden getoetst aan
de publieke moraliteit.
Nu meen ik dat de scheppingsbestemming van ieder mens het eerst in aanmerking komt als algemeen erkende
grondslag van de publieke moraliteit
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(A.J.V. in: Liberaal Reveil, april 2001, 64). De mensen zijn
geschapen om eerst de aarde in cultuur te brengen, in
stand te houden en om nageslacht te vormen. Daarbij
zijn verschillende vaderlanden gevormd en volken ontstaan. Toch kan niemand ontkennen dat volgens de
Bijbel het definitieve vaderland van de gelovigen een
hemels vaderland is (Fil.3:20). God heeft dit als een goed
gefundeerde stad voor hen gereedgemaakt (Hebr.11:16).
Hun stamvader Abraham zag dit vaderland alleen nog
maar in de verte. En op aarde noemde hij zich een
vreemdeling en tijdelijke bewoner. Toch is het woord
‘vaderland’ aan aardse situaties ontleend. Bovendien
werd aan Abraham voor zijn nazaten, naast het hemels
vaderland, óók een vaderland op aarde beloofd, het
beloofde land, waar Israël zou wonen. De Bijbel is over
het streven naar een vaderland op aarde dan ook niet
negatief. Maar het uitzicht op het hemels vaderland is
een waarschuwing om van een vaderland op aarde niet
àlles te verwachten. Doet men dit wel, dan dreigt het
gevaar van een totalitair gedachtegoed, waarvan de
gevolgen wel eens de vrees van Etty zouden kunnen zijn.
Want ook als het in het aardse vaderland perfect zou
toegaan (hetgeen ik ontken), zou dit nooit méér zijn dan
een soort van inleidende sfeer die ver voorafgaat aan
het definitieve vaderland.

Bakens voor regeringsbeleid
In dagbladen en tijdschriften en op internet worden
heel wat bezwaren vermeld die tegen het proces van
globalisering (en europeanisering) kunnen worden ingebracht. Soms wordt daarbij een opwekking gevoegd tot
waakzaamheid tegen verlies van Nederlandse identiteit
en zeggenschap.
Het zullen echter wegebbende oproepen zijn als ze niet
doordringen tot de politiek van de overheid. Hiervoor is
een beleidsplan met concrete voorschriften en wetten
nodig. Nu kan je bij een plan voor voorschriften en wetten onderscheiden: 1) regels die dienen als duidelijke
bakens in de verte, waarop de politiek zich kan oriënteren, en 2) eerste stappen naar zulke regels toe. Die eerste
stappen moeten worden gevolgd door volgende stappen, maar die eerste stappen hebben misschien na
enige tijd al zoveel effect, dat verdere stappen een overreactie zouden betekenen. De bakens in de verte kunnen
niettemin nuttig zijn. Want bij het zetten van eerste
stappen moet de overheid al met zoveel regels en
omstandigheden rekenen, dat ze zonder bakens gemakkelijk het zicht op de situatie kan verliezen. Als besluit
worden nu als voorbeeld enkele van zulke bakens voor
politiek met een vaderland aangegeven.
1. Onderwijs en opvoeding
In de eerste plaats dient op het binnenlandse terrein het
gemeenschappelijke van de kenmerken van ons land
meer te worden geprofileerd. In binnen- en buitenland
wordt dan duidelijker gezien waarom het gaat als over
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het bewaren van de Nederlandse identiteit wordt gesproken. Dan moeten we niet te lang haperen bij vragen als:
ja, wat is eigenlijk de Nederlandse identiteit? Ieder zal
het er wel mee eens zijn dat je dan geen opsomming
moet geven van negatieve eigenschappen (bijv. internationale drugshandel via Nederland, of de vlegelachtigheid van een aantal uit Nederland afkomstige
toeristen in het buitenland, de geringe hoffelijkheid e.d.).
Als je je tot de positieve eigenschappen wilt beperken –
omdat die het zijn die versterking verdienen - lopen de
meningen hierover natuurlijk flink uiteen. Dit zij zo,
maar profilering van de Nederlandse identiteit moet
beginnen bij opvoeding en onderwijs. In het kader van
dit onderwerp gaat het daarbij over minimumeisen die
op het gebied van kennis en pedagogie zowel aan openbare als aan erkende bijzondere scholen gesteld moeten
worden. Dan wordt hier gepleit voor kennis van
Nederlandse taal, die van vaderlandse geschiedenis, bijbelkennis, van de betekenis van eerbied voor de
Schepper, van burgerlijke tolerantie en van de meeste
mensenrechten, van betrouwbaarheid, gehoorzaamheid,
plichtsbesef, werkzaamheid met initiatief, doorzettingsvermogen, solidariteit, bescheidenheid, goede manieren
en goede kennis van Engels (omdat Esperanto utopisch
bleef), maar alleen als lingua franca. Dat wiskunde, informatica, natuurwetenschappen, kennis van andere talen,
recht, economie, kunst en sportbeoefening eveneens
onmisbaar zijn bij het onderricht, behoeft hier niet te
worden vermeld. Want ieder is het er wel over eens dat
onvoldoende onderricht in deze zaken juist een negatieve invloed zou hebben op de Nederlandse identiteit.
Wellicht wordt gezegd, dat vaderlandse geschiedenis niet
meer kan, omdat Europese en mondiale geschiedenis
deze vervangen. Evenzo dat de Bijbel in Nederland niet
meer kan, omdat volgens sociaal-cultureel onderzoek de
algemene opinie nu a-religieus of multireligieus is. Of
dat gehoorzaamheid, plichtsbesef en goede manieren
gevaren zijn voor de creativiteit. Dit zijn dan andere
meningen, maar ze lijken mij niet bevorderlijk voor een
positieve profilering van Nederlandse groepskenmerken.
2. Migranten
Een volgend punt dat hiermee nauw samenhangt is dat
wat Paul Scheffer het multiculturele drama noemde. Elke
asielzoeker (vaak vooral een economische vluchteling)
met onduidelijke herkomst moet eerst worden onderzocht op zijn moedertaal (of -talen) om het land van herkomst vast te stellen, waarheen hij kan worden teruggezonden bij afwijzing en na eventuele relevante wijziging
van de situatie in het herkomstland. Als vanuit bepaalde
landen veel asielzoekers naar Nederland komen, moet
onze regering hierover contact onderhouden met de
overheden aldaar, die voor de poging tot landverhuizing
verantwoordelijk worden gesteld. Gerichte ontwikkelingshulp en hervormingen kunnen de situatie in dat
land verbeteren. De individuele migrant die zich hier

toch zou willen vestigen, moet van het
eerste begin af weten dat tot de voorwaarden van langer dan gelimiteerde tijdelijke toelating tot onze maatschappij
behoren: zijn inburgering en zijn
Nederlander willen zijn met de
Nederlanders. Dit laat het dieperliggende
geloof vrij, maar zowel het publieke en
uiterlijke gedrag als de beheersing van
het burgerschap zullen aan regels moeten voldoen waarvan de bandbreedte
strak wordt gehandhaafd. Want met de
verwachting van 2 miljoen allochtonen in
2010 willen wij hier geen multiculturele
samenlevingsvorm die meer en meer uit
minderheden bestaat, en ook geen grote
enclaves van in Nederland ongeïnteresseerde vreemdelingen. (Met multicultureel wordt ook hier iets anders bedoeld
dan met multiraciaal -alle mensen hebben dezelfde Schepper en zijn daarin
gelijk.) Toelating van gezinnen van
migranten zal slechts mogelijk zijn:
1) nadat de migrant zelf blijk heeft gegeven voldoende ingeburgerd te zijn;
2) als het een gezin betreft dat in het land
van herkomst reeds voldoende lang functioneerde voordat de migrant om toelating verzocht; 3) als de leden van het
gezin aan dezelfde inburgeringsregels
voldoen als het eerst toegelaten gezinslid; 4) er voldoende Nederlandse leerkrachten beschikbaar zijn om de inburgering mogelijk te maken. Naturalisatie
mag geen dubbele nationaliteit veroorzaken.
3. Cultureel Statuut
Er zijn grensoverschrijdende beleidsterreinen (zoals milieubeheer, wetenschap
en technologie, vervoer, bestrijding van
internationale criminaliteit), waarvan de
problemen zo mogelijk op mondiaal, EUof ander internationaal niveau moeten
worden nagespeurd en aangepakt.
Hetzelfde geldt voor economische markten ontwikkelingsvraagstukken. Voor
zaken die de openbare veiligheid betreffen, zijn de Navo, of een militaire verdragsorganisatie met soortgelijke, niet
supranationale structuur, als aanvulling
op de controle vanuit de Verenigde Naties
noodzakelijk.
Er zijn echter ook aspecten van rechtstreeks grensoverschrijdende beleidsterreinen die bijvoorbeeld binnen de EU
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slechts zijdelings in verband kunnen worden gebracht met onder meer culturele
zaken, sociale zaken, of zaken die de
levensstijl en het onderwijs van lidstaten
betreffen. Zulke zijdelingse relaties
mogen niet als alibi dienen om delen van
ook deze beleidsterreinen te europeaniseren of te internationaliseren. Desnoods
zullen dan bepaalde materiële voordelen
moeten wijken voor de immateriële.
Nederland moet daarom een Nederlands
‘Statuut voor de cultuur’ opstellen, dat
een opsomming geeft van onderwerpen
van Nederlandse zeggenschap: dus over
bijv. binnenlandse culturele zaken,
Nederlands cultureel beleid in het buitenland, taal, onderwijs, het rechtsbestel,
sociale wetgeving en grondslagen van de
monarchie en het staatsbestel.
Grondwettelijk moet worden vastgesteld
dat wettelijke voorschriften in Nederland
die direct gevolg zijn van het bepaalde in
dit ‘Statuut voor de cultuur’, hogere gelding hebben dan voorschriften van verdragen en van de EU. Uiteraard verdient
het de voorkeur dat niet alleen
Nederland, maar elk van de EU-lidstaten
een eigen ‘Statuut voor de cultuur’ vaststelt en dat over de betekenis hiervan bij
verdrag wordt besloten.
4. Europa van statengroepen
Voor de vrijheid van het leven in ons land
moet een sterk ongelijke verdeling van
krachten bij de samenwerking tussen de
lidstaten in Europa worden vermeden.
Daarom is het oppervlakkige toekomstbeeld (op z’n Nederlands) van een supranationaal, federalistisch en democratisch
Europa onbruikbaar. Daarbij zou het
Europees Parlement geheel volgens evenredige vertegenwoordiging moeten zijn
gekozen en de Europese Commissie (als
Europese regering) zo moeten worden
samengesteld dat ze het vertrouwen van
de meerderheid van het EP heeft. Dit
beeld past wel bij de gedachten van hen
die de wereld slechts als een markt voor
naar economisch voordeel zoekende
mensen willen zien. Maar zo is de wereld
niet. En ga nu eens na: Nederland heeft
16 mln. Inwoners, Duitsland ruim 82 mln.,
het Ver.Koninkrijk, Frankrijk en Italië elk
bijna 60 mln., Spanje bijna 40 mln. Als
we de verhouding tussen deze aantallen
als maat nemen voor die van de aantal-

28
DenkWijzer - december 2001

len Nederlandsgezinde, Duitsgezinde, Fransgezinde, enz.
kiezers en hun gekozen vertegenwoordigers, zouden
er in een parlement van bijvoorbeeld 150 leden
6 Nederlandsgezinde leden zijn, tegen 31 of 32
Duitsgezinde leden en telkens ongeveer 22 à 23 Frans-,
Brits- en Italiaansgezinde leden. Belgisch zijn er 4,
Zweeds 3 à 4, Deens en Fins elk 2. Luxemburg haalt de
‘kiesdeler’ niet. Het is duidelijk dat voor de samenstelling van een Europese Commissie die als EU-regering
het vertrouwen moet hebben van de meerderheid van
zo’n parlement voor de EU, Nederland er helemaal niet
toe doet. Daarom moet zeker door Nederland naar een
vorm van samenwerking in de EU worden gezocht, die
minder democratisch-evenredig is, de zeggenschapsrechten van de lidstaten beter in tact laat (bijv. door toekenning van het veto-recht), en dus een veel meer intergouvernementeel karakter draagt.
Nu is de praktijk ook helemaal niet zo evenredig-democratisch. De meeste lidstaten van de EU hebben eeuwenlang afzonderlijk bestaan en zijn daarom onderling te
heterogeen geworden voor vereniging in een federatie
met homogene supranationale democratisch functionerende partijen en fracties in het EP. Alleen de regeringen
van België (dat met eigen eenheid moeite heeft),
Duitsland (dat in een Europees Parlement de grootste
afvaardiging kan claimen) en Italië, dus van lidstaten
waarvan de eenheid en grenzen pas in de 19e en 20e
eeuw zijn bevestigd, staan meer open voor zo’n federaal
Europa. Dit bleek uit de naar federatie koersende voorstellen die vanuit Duitsland door buitenlandminister
Fischer en bondskanselier Schröder werden gelanceerd,
maar behalve vanuit België en Italië weinig instemming
kregen.
Omdat het supranationale, evenredig-democratische
Europa steeds minder als een reële optie wordt erkend,
is het jammer dat de gangbare Nederlandse politiek
nog geen eigen koers heeft gevonden. Dit verklaart de
stemmen die van eigen onmacht getuigen door ervoor
te pleiten dat wij ons in Europa maar onder de leiding
van het grote Duitsland moeten stellen, want
- voor Nederland ligt voor de hand een sterke gerichtheid op Duitsland, waarmee onze opvattingen voor
een flink deel verwant zijn (Clingendael-directeur
dr. A. van Staden in de Internationale Spectator van
juli-aug. 2001);
- Duitsland is sinds jaar en dag de machtigste
Europese mogendheid, Nederland moet accepteren
dat het in dezen slechts kan volgen
(prof.dr.R.H.Lieshout te Nijmegen in NRC
Handelsblad van 13-6-01);
- het echte Duitsland moet het Duitsland van de
bezinning op het culturele Europa zijn, Duitsland
met zijn eigen cultuurbronnen bepaalt het niveau
van de discussie (Dr.Hans Ester te Nijmegen in
Nederlands Dagblad van 21-6-01).

Speciale Studie

Meer voor de hand ligt dat met name de kleinere lidstaten naar geschikte coalities zoeken (statengroepen vormen) om ten opzichte van de grote staten een voldoende
evenwicht van politieke krachten te waarborgen. Ook de
eerste voorstanders van Europese eenwording zoals
Hendrik Brugmans pleitten in 1945 al voor de vorming
van regionale politieke ‘onderfederaties’ om Europese
integratie meer evenwichtig te laten verlopen. Mocht het
Europa van 15 en in de toekomst gaandeweg meer dan
20 lidstaten zich naar buiten als een bundeling van bijv.
vier of vijf min of meer regionale statengroepen kunnen
presenteren, dan zou dit op het niveau van de EU een
praktische oplossing van veel institutionele vraagstukken aanzienlijk dichterbij brengen.
Maar ook zonder bespiegelingen over vergezichten voor
Europa is voor ons land altijd actueel dat we binnen de
EU toenadering zoeken tot de noordelijke lidstaten,
Denemarken, Zweden, Finland. Als ook onze (in de praktijk erg losse) Benelux-partners aan deze toenadering
willen deelnemen, is dit uitstekend. Het is daarbij te
hopen dat de Nederlandse politieke elite dan nooit meer
spreekt over Nederland als ‘grootste van de kleine lidstaten’ (ontroerend voor de groten maar heel irriterend voor
de kleineren). De noordelijke landen (van boter en bier)
zijn nader aan ons verwant dan de zuidelijke (van olie en
wijn), ook mentaal, al trekken velen van ons naar het zuiden voor hun zonvakanties. Oud-minister C.A.van der
Klaauw, die destijds onze ambassadeur in Stockholm
was, zei mij eens dat in Zweden wel over Nederland werd
gesproken als het meest zuidelijke van de
Scandinavische landen. Misschien is er in zoverre in het
karakter iets gemeenschappelijks, dat de Friese en noordelijke delen van ons land evenals Scandinavië nooit tot
het Romeinse Rijk hebben behoord. Maar afgezien van
mogelijke en onmogelijke bijgedachten, vertegenwoordigt zo’n min of meer regionale kleine-landen-overleggroep met Benelux nog altijd een bevolking van 46 miljoen mensen (zonder België en Luxemburg 35 miljoen).
Dit kan in bijvoorbeeld de EU-Raad een verbetering betekenen van haar positie indien vergeleken met die van de
afzonderlijke kleine lidstaten. Met het oog hierop kan bij
verdrag tot regelmatige consultaties tussen de regeringen van de betreffende lidstaten worden besloten, mede
ten bate van de bescherming van eigen identiteit.

Verbrugh in de Tweede Kamer
in de jaren zeventig

Over dr. A.J. Verbrugh
Albertus Johannes
Verbrugh werd geboren
op 19 juli 1916 te
’s-Gravenhage. Hoewel
gepromoveerd in de scheikunde, stond het grootste
deel van zijn leven in dienst
van de politiek. 52 jaar lang
was hij actief in en voor het GPV. Zo was
hij tien jaar lang lid van de Tweede
Kamer, in totaal 33 jaar lang lid van de
Centrale Verbondsraad (CVR) van het GPV
en vanaf de oprichting van het wetenschappelijk bureau van het GPV, de Groen
van Prinsterer Stichting 22 jaar lang onafgebroken lid van het curatorium. Hij
schreef een twintigtal boeken en rapporten en enkele honderden artikelen in
allerlei bladen. In 1980 verscheen deel 1
van zijn drie-delige standaardwerk
‘Universeel en Antirevolutionair’. In 1992
trad dhr. Verbrugh terug als lid van de
CVR. Hij bleef echter betrokken. Samen
met Roel Kuiper publiceerde hij in 1996
het eerste gezamenlijke boek van RPF en
GPV: ‘Gelukkig is het land’. Afgelopen
januari was hij samen met zijn vrouw nog
op het startsymposium van het WI van de
ChristenUnie. Op dit moment kampt
dhr. Verbrugh met gezondheidsproblemen. De redactie dankt hem voor zijn
inbreng en wenst hem beterschap.
Verbrugh,

Nog veel uiteenlopende kwesties kunnen bij dit onderwerp aan de orde komen; over de bijdrager tot evenwicht
die de VS aan Europa kunnen bieden; over publieke verantwoording van de consultaties binnen een statengroep e.v.a. Wie zich inzet voor politiek met een vaderland, zal ze snel tegenkomen.

april 1998
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LR oukbar li ietkesi n
t eana m
Elke week komen er op het partijbureau van de ChristenUnie vele verzoeken binnen van leden van gemeenteraden en provinciale staten. Zij vragen om informatie en/of advies. Soms zijn dat sterk persoons- of plaatsgebonden vragen, maar regelmatig wordt er informatie en advies verstrekt waar ook anders bestuurders iets
aan zouden kunnen hebben. In deze rubriek worden er één of meer uitgelicht en uitgewerkt.

Onderwijsachterstanden,
uw gemeente een zorg?
Door Corine Dijkstra, adviseur raads- en statenleden

Onderwijsachterstand. Ondanks alle beleid in de afgelopen jaren bestaat het nog steeds. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die met een achterstand beginnen op de basisschool, deze achterstand niet inhalen. Het Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOA) kan volgend jaar weer een forse impuls verwachten en dat betekent voor veel gemeenten meer
werk aan de winkel.
Voor- en vroegschoolse educatie en
onderwijskansenbeleid zullen vanaf 2002
een integraal onderdeel vormen van het
onderwijs-achterstandenbeleid. Het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld,
zal groter zijn dan het huidige budget. Dit
betekent dat het aantal gemeenten dat
aanspraak kan maken op deze middelen,
ook fors wordt uitgebreid naar ongeveer
360 gemeenten.
In 1998 markeerde de overgang van
onderwijsvoorrangsbeleid naar gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
(GOA) een verandering op het bestuurlijke niveau. De regie werd versterkt door
van een regiobenadering naar een
gemeentelijke aansturing over te gaan. Er
werden nadere afspraken met gemeenten gemaakt over de aanpak van achterstanden op individuele scholen. Deze
schoolspecifieke aanpak en bestuurlijke
aanscherping maakt vanaf 1 augustus
2002 integraal onderdeel uit van het
nieuwe Landelijke Beleidskader GOA. Kern
van het nieuwe beleidskader is dat het
gemeentebestuur over de bereikte resultaten verantwoording af legt aan de
gemeenteraad. Door middel van monitoring en evaluatie volgt het Rijk de ontwikkelingen in het lokale GOA-beleid.

Doelstelling van het GOA-beleid
Het GOA-beleid wil een verbetering van
de leerprestaties en de schoolloopbanen
van kinderen uit de doelgroepen van het
onderwijsachterstandenbeleid. Daarom
richt het beleid zich op drie kwalificatiedoelen en een inhoudelijk doel. Deze eerste drie refereren aan die schakelmomen-
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ten in de onderwijsloopbaan die voor de
toerusting van leerlingen van deelname
aan de maatschappij cruciaal zijn.
1. Bij de aanvang van het leesonderwijs
in de basisschool zijn leerlingen uit de
doelgroepen voldoende toegerust om
het verder basisonderwijs met succes
te kunne vervolgen;
2. Vanaf het bereiken van het voortgezet
onderwijs onderscheiden doelgroepleerlingen zich niet van de overige
leerlingenpopulatie wat betreft de
relatieve deelname aan de schoolsoorten;
3. De doelgroepleerlingen halen tenminste een startkwalificatie, waardoor zij
kunnen functioneren op het niveau
van beginnend beroepsbeoefenaar en
ze zijn toegerust om sociaal en economisch in de samenleving te functioneren.
Het inhoudelijke doel is het leren beheersen van de Nederlandse taal.

De taak van gemeenten
In het landelijke beleidskader is opgenomen dat de middelen voor achterstandenbestrijding lokaal worden ingezet op
grond van een analyse van de ernst van
de problemen. De gemeenten zullen met
schoolbesturen en andere instellingen
bindende afspraken moeten maken over
de inzet van middelen die de gemeente
beschikbaar telt in het kader van achterstandenbestrijding, en ook over de
schoolgebonden GOA middelen die er
zijn. De besteding moet bepaald worden
door concrete problemen die moeten
worden opgelost. Hierbij komt tot uitdrukking dat de focus niet meer ligt op

faciliterend beleid maar op kwaliteitsbeleid. De desbetreffende scholen dienen
een ontwikkelingsplan op te stellen waarvan specifieke, meetbare en aan een tijdslimiet gebonden resultaatsafspraken zijn
verbonden. Elke GOA gemeente levert aan
het Rijk monitor - en evaluatiegegevens,
die inzicht bieden in zowel de realisatie
van de gestelde doelen als in de goede
besteding van middelen.

Visie van de ChristenUnie
In het verkiezingsprogramma van de
ChristenUnie staat dat het heel belangrijk
is de prestaties van kinderen in achterstandssituaties te verbeteren. Het is goed
dat met het nieuwe beleidskader de
resultaten van beleid worden gemonitord
en geëvalueerd. Zo kunnen niet-effectieve
projecten tijdig gesignaleerd worden. De
Brede School is zinvol als ze kan bijdragen
aan de bestrijding van onderwijsachterstanden. Het concept van de brede school
is dat onderwijs en welzijnswerk samenwerken aan de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van achterstandskinderen. Het verkiezingsprogramma stelt
nadrukkelijk, dat het niet de bedoeling is
dat de Brede School enkel gaat fungeren
als opvang voor kinderen van werkende
ouders. De op resultaat gestuurde aanpak
geeft voor deze notie meer waarborgen.
Daar kan tegenin worden gebracht, dat
het werken aan niet meetbare zaken,
zoals sociale cohesie en normen en
waarden, in de scholen hiermee op de
achtergrond raakt. De bezinning op het in
kwalitatieve doelstellingen verwoorden
van gewenst gedrag blijft daarom een
opdracht en een uitdaging.

DenkKader
DenkKader is de column door een
bestuurder van de ChristenUnie

Van duaal naar duel?
Door L.C. Groen, burgemeester van Bunschoten en lid van de commissie-Elzinga

Met brede steun is het wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur op 20 september j.l. door de Tweede Kamer aanvaard. Daarmee is de weg vrij om bij het aantreden van de
nieuwe gemeenteraden in maart 2002 over te gaan tot
nogal wat veranderingen in het besturen van gemeenten.
Zal dat tot spectaculaire tonelen leiden?

Sinds het rapport van de staatscommissie dualisme en lokale democratie
(de commissie-Elzinga) in januari
2000 werd uitgebracht, heb ik zo’n
twintig spreekbeurten over dualisering op allerlei locaties in het land
vervuld. Ik heb er dus heel wat over
afgepraat en ik heb ook veel gehoord
van lokale bestuurders.
Mij viel o.a. op, dat in de eerste
maanden ná het verschijnen van het
rapport de geharnaste verweren
tegen het dualiseren de overhand
hadden. De analyses van het rapport
werden eenzijdig en onvolledig
bevonden en het aangeprezen
middel werd als erger dan de kwaal
betiteld. Kortom: niets ging boven
het monistische systeem en de burger kwam in veel gemeenten niets
tekort dus veranderen was uit den
boze.
In de loop van de tijd ervoer ik een
voorzichtige kentering in de opstelling van de belangstellenden bij mijn
spreekbeurten. Er werd meer nagedacht over eventuele effecten van de
dualiseringsvoorstellen en in diverse
gevallen werd een aanloop genomen
naar het gaan experimenteren op
een aantal terreinen. Nu het wetsvoorstel is aangenomen breekt bij
velen het besef door dat er “toch echt
wat gaat veranderen” en maakt men
zich op voor voorbereidende maatregelen.

Als ik kijk naar wat de dualiseringsvoorstellen betekenen voor het functioneren van de onderscheiden
bestuurscolleges en het ondersteunende apparaat dan valt er de
komende jaren heel wat te wennen
aan nieuwe verhoudingen. Ik geef
een paar voorbeelden zonder uitputtend te zijn:
• de gemeenteraad zal méér werk
moeten maken van het sturen van
de agenda en zich minder moeten
laten leiden door burgemeester en
wethouders;
• de secretaris moet uit de voeten
kunnen met de griffier;
• een onafhankelijke rekenkamer of
een lokale “rekenkamerfunctie”
doen hun intrede in de gemeentehuizen; de raad, b en w en hun
ambtenaren moeten hiermee rekening gaan houden;
• de burgemeester moet bij de vaststelling van de raadsagenda met
b en w, de raadsgriffier en de
raadscommissies rekening houden;
• de wethouders moeten zich realiseren dat –hoewel nu alle
bestuursverantwoordelijkheden bij
hen liggen- de raad als hoofd van
de gemeente recht heeft op doeltreffende informatie en in staat
gesteld moet worden het hoofdschap te kunnen uitoefenen;
• fractievoorzitters moeten eraan
wennen, dat wethouders zich iets
losser van de fractie kunnen gedragen (want hebben hun eigen

bestuursverantwoordelijk- heden);
• raadsleden zullen meer via de
volksvertegenwoordigende functie
en minder via de voorstellen van
b en w invulling moeten geven aan
hun lidmaatschap van het hoofd
der gemeente.
Bij veel deelnemers aan de bestuurlijke processen in de gemeenten
proef ik de vrees, dat deze nieuwe
positioneringen verscherping van
verhoudingen zullen inhouden, bijvoorbeeld de secretaris tegenover de
griffier, de raad tegenover b en w, de
wethouder tegenover de fractie, de
ambtenaar tegenover het raadslid.
Mij dunkt, dat het nu juist de uitdaging van de dualisering is om – met
in achtneming van gewijzigde posities en verantwoordelijkheden (het
duale) - tóch tot een evenwichtig
bestuur van de gemeente te komen.
Dat betekent: de veranderingen niet
zien als een bedreiging van de eigen
verworvenheden en positie, maar als
een test tot veranderingsbereidheid
en een kans om het systeem te verbeteren. Dat zal ons wel enige tijd
kosten; per slot van rekening is iedereen gekozen of benoemd onder
monistische omstandigheden. Langs
wegen van geleidelijkheid, door te
experimenteren en door te evalueren
zullen we verder komen.
Alleen zo’n houding en aanpak voorkomen dat duaal verwordt tot duel.
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Lokaal Europa
Door drs. F.J.P. van Dijk, onderzoeker lokale overheden

Wat hebben Europa en de lokale overheden met
elkaar van doen? Lokale bestuurders staan niet zo
vaak stil bij Europa. Àls ze al aan Europa denken,
dan is dat vaak in termen van de geldpotten, de
subsidies die te verkrijgen zijn ter bevordering van
de regionale economische ontwikkeling (de zogenoemde structuurfondsen). Daar gaat het in dit
artikel echter niet over. In deze studie proberen we
inzicht te krijgen in de invloed die Europa heeft op
de lokale overheden en de invloed die de lokale
overheden hebben of kunnen hebben op Europa.
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De Europese Unie bestaat sinds 1995 uit 15 lidstaten. Die
lidstaten kennen allemaal verschillende bestuurslagen
‘onder’ dat nationale niveau. Die bestuurslagen worden
meestal de decentrale, lagere of subnationale overheden genoemd. De term ‘decentraal’ doet alleen wat weinig recht aan de grondwettelijke autonomie van die
overheden en de termen ‘lager’ en ‘subnationaal’ impliceren bovendien teveel een hiërarchische verhouding.
Bij de ChristenUnie gebruiken wij daarom altijd de term
‘lokale overheden’, waarmee we niet alleen de gemeenten, maar ook de provincies bedoelen.
Nederland is een ‘gedecentraliseerde eenheidsstaat’.
Rijk, provincies en gemeenten zijn grondwettelijk verankerde overheden, drie autonome bestuurslagen, maar
wel binnen één constitutioneel-rechtelijk systeem.
Toch kan het Europees beleid niet langer worden gezien
als ‘buitenland beleid’, maar wordt steeds meer onderdeel van het binnenlands bestuur. Europa beïnvloedt op
allerlei manieren het binnenlands beleid. Europa wordt
dan ook wel de ‘vierde bestuurslaag’ genoemd.

Studie Lokale Overheid

Invloed van Europa
Ongeveer 40% van onze nationale wet- en regelgeving
wordt in meer of mindere mate bepaald door de
Europes Unie. Direct en indirect is een groot deel daarvan ook weer van toepassing en invloed op de lokale
overheden. Veel van de Europese regelgeving - die intussen al meer dan 80.000 bladzijden beslaat - zal door
gemeenten moeten worden nageleefd, uitgevoerd of
gehandhaafd. Nog niet alle gemeentebestuurders en
hun ambtenaren zijn daarvan doordrongen. ‘Brussel’ is
dichterbij dan we denken.
De gevolgen van de Europese regelgeving zijn niet altijd
zo duidelijk merkbaar als tijdens de MKZ-crisis, toen
Nederland wilde vaccineren maar er hardhandig aan
werd herinnerd dat er in Brussel bindende afspraken
worden gemaakt.
Misschien kan een aantal voorbeelden de gevolgen van
‘Europa’ voor de lokale overheden duidelijker maken1:
Stelt u zich voor dat in uw gemeente een bedrijf
gevestigd is (of zich gaat vestigen) dat voor de lokale
economie zeer belangrijk is. Het brengt bijvoorbeeld
werkgelegenheid met zich mee en kansen voor toeleveranciers. Logisch dat de gemeente voor dit bedrijf op een
of andere manier een goed ondememersklimaat wil
scheppen. Dat kan op zeer uiteenlopende manieren.
Bijvoorbeeld door te investeren in infrastructuur waar
dat bedrijf profijt van heeft en door de verkoop van
onroerend goed onder de marktprijs. Stel dat uw
gemeente verzuimd heeft om deze maatregelen aan de
Europese Commissie te melden, dan ontstaat een probleem wanneer de Commissie daar lucht van krijgt. Het
gevolg: uw gemeente moet deze vorm van steun terugvorderen bij de ontvanger.
Het kan nog erger: voor het bewuste bedrijf moet een
groot bedrijventerrein worden ingericht en een nieuw
pandencomplex gebouwd worden, alles voor meer dan
12 miljoen gulden. Zonder verdere openbare aanbesteding wordt het project aan de plaatselijke aannemer
gegeven. Of nóg erger (het voorafgaande zou nog onwetendheid kunnen zijn, maar nu wordt het echt fraude):
om onder de aanbestedingsregels uit te komen wordt
het bedrijventerrein formeel in vier percelen verdeeld.
Als ‘Europa’ hier achter komt, dan kan de bewuste
gemeente tot op heden niet eens zoveel gebeuren.
Vooralsnog ligt de aansprakelijkheid op rijksniveau.2
Er zijn meer voorbeelden te noemen van de invloed van
Europese regels op het lokale niveau. Op milieugebied
bijvoorbeeld. Er is een duidelijke toename van regels op
het vlak van luchtverontreiniging, geluidshinder en

afval. De Habitat-richtlijn is een ander voorbeeld van
Europese invloed. Die richtlijn stelt o.a een Europees ecologisch netwerk vast van speciale beschermingszones. In
2000 heeft de staatssecretaris van LNV als gevolg van die
richtlijn 49 nieuwe zones aangewezen en binnenkort
worden dat er véél meer. Dit heeft gevolgen voor ruimtelijke-ordening-plannen. De Habitat-richtlijn kent ook een
rode lijst van met uitsterven bedreigde dieren. Er worden regelmatig bouwplannen gewijzigd, vertraagd of
afgeblazen omdat ter plekke zo’n dier ontdekt is .
De invloed van Europa wordt al met al steeds sterker en
duidelijker. Volgens professor mr. B. Hessel, bijzonder
hoogleraar Europees recht en decentrale overheden aan
de Universiteit van Utrecht, denken veel bestuurders en
ambtenaren ten onrechte dat gemeenten tegen de
invloeden van de Europese regelgeving worden
beschermd door de centrale wetgever, de nationale overheid.
Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie
komt echter steeds duidelijker naar voren dat provincies
en gemeenten zelf verplicht zijn initiatieven te nemen
om het gemeenschapsrecht na te leven. De noodzaak tot
actief en zelfstandig optreden wordt nog versterkt door
recente jurisprudentie op het punt van de aansprakelijkheid tegenover de eigen burgers. Zowel nationale als
lokale overheden kunnen in principe aansprakelijk worden gesteld voor schade die particulieren lijden door
inbreuk op het gemeenschapsrecht.
Verbetering van de kennis over de Europese Unie en de
Europese regelgeving is een eerste voorwaarde voor een
actievere houding van elke gemeente en provincie.
Begin 2002 zal door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg
(IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en de Unie van Waterschappen een kenniscentrum worden opgericht, dat nationale en lokale overheden moet
ondersteunen bij de toepassing van Europees recht.
Het zou goed zijn als bestuurders van de ChristenUnie
eens nagaan hoe de toepassing van het Europees recht
geregeld is in hun eigen provincie of gemeente. Wordt er
structureel gewerkt aan vermeerdering van kennis over
Europese regelgeving en de uitwerking daarvan in de
praktijk? Wordt de oprichting van het bovengenoemde
kenniscentrum bevorderd? Wordt Europese regelgeving
uitgevoerd en gehandhaafd?

Invloed op Europa
De lokale overheden merken steeds meer de invloed van
de groeiende EU-regelgeving. De algemene reactie van
de lokale overheden op deze ontwikkelingen is, dat zij als

33
december 2001 - DenkWijzer

Studie Lokale Overheid

uitvoerders van EU-regelgeving ook een rol willen spelen
in de totstandkoming van het EU-beleid waarvan zij de
gevolgen ondervinden. Dat speelt des te sterker voor die
lokale overheden die bevoegdheden hebben die in andere lidstaten op nationaal niveau worden uitgeoefend.
Het streven naar een grotere rol van de lokale overheden
in de EU heeft verschillende resultaten en gevolgen
gehad.
Het Comité van de Regio’s
In 1994 is een nieuwe formele weg tot stand gekomen,
waarlangs gemeenten Europees beleid kunnen beïnvloeden: het Comité van de Regio’s. Dit orgaan van de EU
heeft een verdragsrechtelijke basis gekregen in het
Verdrag van Maastricht in 1992. Het Comité telt 222
leden. Nederland heeft 12 leden in het Comité, waarvan
zes van het provinciale en zes van het gemeentelijke
niveau. VNG en IPO dragen de leden voor benoeming
voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het
Comité heeft slechts een adviserende bevoegdheid.
Het Comité van de Regio’s en diens adviezen lijken tot op
heden geen grote invloed te hebben verworven in de
Europese Unie3. Volgens de VNG4 is door de komst van
het Comité de aandacht voor lokale overheden op
Europees niveau wel groter geworden.
Eén van de problemen van het Comité is dat de lokale
overheden zoals zij vertegenwoordigd zijn in het Comité
te verscheiden zijn wat betreft structuren, bevoegdheden, bestuurlijk gewicht en belangen. Alle lidstaten kennen gemeenten5, maar tussen gemeenten en het nationale niveau zitten één of twee lagen die in alle landen
weer anders zijn gestructureerd (provincies, regio’s,
departementen, graafschappen, deelstaten, districten en
gewesten).
Een ander probleem waar de Raad voor het Openbaar
Bestuur (Rob)6, maar ook Nederlandse delegatieleden7
op wijzen is sterke politisering van het Comité. Niet de
lokale inhoudelijke inbreng, maar de politieke kleur
voert de boventoon.
De AIV adviseert om het Comité in staat te stellen zijn
verdragsmatig vastgelegde taken als adviesorgaan te
versterken8, maar wijst er wel fijntjes op dat niet alle
lokale overheden in het Comité democratisch gekozen en
gelegitimeerd zijn.
Het Comité is duidelijk nog in een ontwikkelfase. Er is
discussie over de bevoegdheden. Ben Hoetjes, hoogleraar
Regionaal Bestuur in interregionaal perspectief stelde
onlangs voor om het Comité verder de institutionaliseren en er een soort Derde Kamer van het Europees
Parlement van te maken.9 Dat idee wordt – in hetzelfde
artikel in BB - zelfs door de voorzitter van de
Nederlandse delegatie van het Comité, Fons Hertog afgewezen.
Goed functionerende EU-instellingen en een transparan-
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te en efficiënt opererende besluitvorming zijn van groot
belang voor een goed functioneren van de Europese
Unie. Een verder geïnstitutionaliseerde rol van de zo
diverse lokale overheden zou deze besluitvorming kunnen vertragen en belemmeren. Juist met de uitbreiding
van de EU met nieuwe lidstaten bestaat grote behoefte
aan verbetering en vereenvoudiging van de besluitvorming, aan een grotere slagvaardigheid van besluitvorming en uitvoering. Juist bestuurlijk sterke, effectieve
nationale staten zijn onmisbaar voor een goede voortgang van de Europese integratie. Een mogelijke verbrokkeling of uitholling van die staten is niet in het belang
van een werkbare Europese Unie.
Bloeiende lobby
De lobby bij de Europese instellingen heeft een grote
vlucht genomen. Ook de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten heeft sinds 1994 een ‘contact-functionaris’ in
Brussel. Onlangs is daar een tweede aan toegevoegd.
In navolging van bedrijfsleven en belangenorganisaties –
die daar al veel eerder mee waren begonnen - hebben
ook gemeenten en provincies manieren gevonden om in
te breken in de beleidscyclus van de EU, namelijk via
informele kanalen. De Europese Commissie is de meest
effectieve en toegankelijke ingang, maar ook het
Europese Parlement wordt bestookt door lobbyisten. Dit
is allemaal wel begrijpelijk, maar niet erg democratisch
en transparant.
De nationale overheid
Mede door adviezen zoals die van de AIV is er een toegenomen aandacht voor en versterking van de lijn via de
nationale overheid. In Nederland zijn in de afgelopen
jaren bij de nationale besluitvorming provincies en
gemeenten meer betrokken bij die terreinen waarop EUregelgeving tot stand wordt gebracht die voor hen van
belang zijn. Gemeenten en provincies zouden zich vooralsnog moeten concentreren op de versterking van hun
interne positie in het nationale krachtenspel.
Is de weg via de nationale overheid niet de lijn die de
oprichters van de EU altijd voor ogen heeft gestaan?
Europees beleid als uitkomst van internationale onderhandelingen geeft de nationale overheden de rol van
beleidsmaker. Meer inspraak van de lokale overheden is
gewenst in de formatieve fase van de nationale besluitvorming, vooral op die beleidsterreinen waarop besluiten van invloed op die lokale overheden en hun werk
zijn. Hun kennis en expertise zullen bijdragen tot een
kwalitatief beter beleid, ook met het oog op de haalbaarheid van de uitvoering ervan.
Zoals gezegd is er in de afgelopen jaren al een goede
tendens zichtbaar. Het Rijk is zich bewust van het belang
van een goede input en probeert de relatie met de andere overheden op dit punt te verbeteren. Uitvloeisel daarvan is onder meer het sinds enige tijd bestaande formeel
overleg tussen VNG, IPO, het Ministerie van
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Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin Europese
zaken worden besproken die van belang zijn voor de
lokale overheden. Mede als gevolg van het advies van de
AIV mogen sinds enkele weken vertegenwoordigers van
provincies en gemeenten zelfs structureel deelnemen
aan de ambtelijke overlegstructuur ter voorbereiding
van een nationaal standpunt over EU-regelgeving10 wanneer deze gevolgen heeft voor provincie en/of gemeente.
Ook zouden zij structureel deel uit moeten maken van
de staf van de Permanente Vertegenwoordiging van
Nederland – zeg maar de Nederlandse ambassade - in
Brussel. Dan lopen de formele lijnen correct, namelijk via
de nationale overheid. Dat kan bij wijze van spreken de
‘contact-functionaris’ van de VNG de (werk)plek krijgen
waar hij of zij thuis hoort.

Toekomst
Subsidiariteit
Het beginsel van subsidiariteit werd in het Verdrag van
Rome reeds geformuleerd, maar werd pas formeel vormgegeven in het Verdrag van Maastricht (februari 1992).
Het beginsel houdt volgens dat laatste Verdrag in dat op
gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid
vallen, de Gemeenschap slechts optreedt indien en voor
zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet
voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van
het overwogen optreden beter door de Gemeenschap
kunnen worden verwezenlijkt. Volgens een officiële
publicatie van de Europese Unie11 kan het subsidiariteitsbeginsel “ook worden gebruikt in verband met de
betrekkingen tussen de nationale en regionale overheid,
of tussen de regionale overheid en de Gemeenschap.”
Officieel heeft het echter allen betrekking op de wisselwerking tussen de Europese instellingen en de lidstaten.
Het beginsel van subsidiariteit werkt in de praktijk niet
of niet goed, mede omdat er geen eenduidige interpre-

tatie van de toepassing van dit beginsel is. Dat neemt
niet weg dat de EU er op gericht zou moeten zijn om de
uitvoering van beleid te laten plaatsvinden op een zo
laag mogelijk bestuursniveau, oftewel zo dicht mogelijk
bij de burger. Dat is de ChristenUnie uit het hart gegrepen. Goed bestuur, dichtbij de burger.
Uitbreiding en stedenbanden
Met het Verdrag van Nice is definitief het proces in gang
gezet om op niet al te lange termijn zes tot tien nieuwe
lidstaten toe te laten tot de Europese Unie. Het aardige
is dat Nederlandse gemeenten op dit vlak ook hun
steentje kunnen bijdragen en invloed kunnen hebben op
het toekomstige Europa. Veel gemeenten hebben stedenbanden met steden in één van de toekomstige lidstaten.
In het verleden richtten die banden zich vaak op culturele uitwisselingen, maar nu liggen er ook kansen en verantwoordelijkheden om kennis en kunde over te dragen.
Zo kan geholpen worden bij het opzetten van allerlei
projecten of het in kaart brengen van problemen (sociaal
of bijvoorbeeld bestuurlijk).
Tot slot
In de bezinning die we als ChristenUnie en als wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie willen houden
over Europa willen we ook de gemeenten en provincies
meenemen. Het is goed om in de gaten te houden welke
invloed zij ondervinden van Europa en welke mogelijkheden zij hebben om op hun beurt invloed uit te oefenen op Europa.
Bronnen:
• Een gelaagd Europa. De verhouding tussen de Europese Unie en subnationale
overheden, Adviesraad Internationale Vraagstukken, Den Haag, april 2001.
• Europa gelokaliseerd, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag 2001.
• Wijken of herijken: nationaal bestuur en recht onder Europese invloed, Raad voor
het openbaar bestuur, Den Haag 1998.
• Introductie van het Comité van de Regio’s, officiële publicatie van de Europese
Unie (zie rubriek WebWijzer voor internet-adres van het Comité).
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Gebaseerd op Europa gelokaliseerd, par. 1.1 en 6.3.

2

Het kabinet bereidt een standpunt voor om daar verandering in te brengen. De algemene verwachting is dat er een verhaalsrecht komt en een
aanwijzingsbevoegdheid. Het rijk kan dan o.a Europese boetes en andere sancties dan verhalen op de ‘fraudeur’. (Gebaseerd op Binnenlands
Bestuur, 9-2-2001, p. 19: Rijk wil naleving Europese regels afdwingen.)

3

Dit concluderen zowel de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) als ook Nederlandse leden van dat Comité zelf (in: Het Comité van de
Regio’s: daadkrachtig of overbodig?, in: Provincies.nl, oktober 2001, p. 16-17. Dit artikel in Provincies.nl was een reactie op het advies van de AIV).

4

Europa gelokaliseerd, p. 30.

5

Hoewel: de bevoegdheden en ook de grootte van die gemeenten lopen zeer uiteen. Nederland kent na jaren van herindelingen intussen nog maar
een kleine 550 gemeenten. Zweden (11 x de oppervlakte van Nederland) kent er slechts ruim 300. Frankrijk is het andere extreem: bijna 36.550
gemeenten (66 x zo veel gemeenten als in Nederland bij 13 x de oppervlakte van Nederland).

6

Wijken of herijken, p. 36.

7

Bijvoorbeeld Lambert van Nistelrooij, gedeputeerd Noord-Brabant, in: Provincies.nl, oktober 2001, p.17.

8

Een gelaagd Europa, p.40 (cursivering FJP)

9

In: Binnenlands Bestuur, 9-2-2001, p. 14.

10

Het BNC, de commissie Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Hierin zit van elk ministerie één ambtenaar. Na het BNC gaan de voorstellen
naar het CoCO, het Coördinatie Commissie op hoger ambtelijk niveau onder voorzitterschap van staatssecretaris voor Europese Zaken Dick
Benschop. Daarna gaan voorstellen naar de ministerraad. Daarna naar de Tweede Kamer en naar de Nederlandse Permanente
Vertegenwoordiging in Brussel die dan het Nederlandse standpunt kan inbrengen in het besluitvormingsproces.

11

Europa .. vragen en antwoorden. Hoe werkt de Europese Unie?, Tweede editie, Brussel / Luxemburg 1998, p.21.
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Calvinisme en politiek
Door de redactie

Wat men ook mag zeggen van calvinisten, aan historische belangstelling voor hun bijdrage aan de
Nederlandse samenleving ontbreekt het in elk geval niet. Het afgelopen jaar was zelfs bijzonder vruchtbaar op dit punt: bovengemelde boeken zijn goed voor 1750 bladzijden, voornamelijk gewijd aan de
geschiedenis van de ARP.
De ARP was goed voor twee proefschriften en een standaardwerk (waar lang naar was uitgekeken). Daarnaast was
er aandacht voor het kabinet-Kuyper, dat honderd jaar geleden aantrad en verscheen van de hand van VU-hoogleraar G.J. Schutte een boek over het calvinistisch Nederland. We willen deze boeken hier introduceren en er enkele
opmerkingen bij maken.

G.J. Schutte, Het calvinistische Nederland. Mythe en werkelijkheid (Verloren, Hilversum 2000), 254 blz., ƒ 49,- of e 22,50
De bundel Het calvinistisch Nederland
bevat een tiental artikelen en bijdragen
die Schutte in de loop der jaren schreef. De
titel van het boek is ontleend aan de oratie die hij in 1987 hield bij de aanvaarding
van zijn hoogleraarschap in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. In
die oratie probeerde Schutte enerzijds de
karikaturen die gemaakt zijn van ‘het’ calvinisme te ontmaskeren. Schutte meent
dat men zich te gemakkelijk van het calvinisme en haar bijdrage aan de
Nederlandse cultuur afmaakt door haar

als ‘zondebok’ aan te merken. Hij toont zich
juist geinteresseerd in de doorwerking op
‘alle terreinen des levens’. Het vervolg van
de bundel stelt daarin niet teleur. Er zijn bijdragen over de Afscheiding, de christelijke
staatsvisie (het veelgeciteerde artikel ‘De
eere Gods in de moderne staat’), het
Christelijk-Sociaal Congres van 1891 en de
sociale inzet van de antirevolutionaire politiek en, natuurlijk, het optreden van
Abraham Kuyper. De bundel is daarmee
divers, maar alle bijdragen zijn goed gedocumenteerd en zeer lezenswaard.

Rienk Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij, 1850-1888 (Verloren, Hilversum 2001),
411 blz., ƒ 66,- of e 29,95
In februari 2001 promoveerde Rienk Janssens, oud-directeur van de Groen van Prinsterer Stichting van het GPV,
op een proefschrift over de partij-organisatie van de ARP
in de jaren 1850-1888. De antirevolutionairen staan
bekend om hun sterke organisatie, Toen de ARP in 1879
door Abraham Kuyper werd opgericht was dit de eerste
politieke partij van Nederland. Aan dit moment gingen
jaren vooraf waarin, sinds de grondwetswijziging van
1848, tal van lokale antirevolutionaire kiesverenigingen
actief waren. Soms verdwenen deze kiesverenigingen
weer en sloten antirevolutionairen zich aan bij de conservatieve kiesverenigingen. Groen van Prinsterer was
wel algemeen erkend als politiek leider, maar was geen
organisator. Vaak werd de wens uitgesproken te komen
tot een landelijk partij-apparaat, maar het duurde tot
1879 voordat het zover kwam. Rienk Janssens heeft de
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wisselwerking tussen lokale initiatieven en landelijke
initiatieven onderzocht. Hij deed dat door de ontwikkelingen in een vijftal plaatsen nauwkeurig te beschrijven:
Amersfoort, Groningen, Gouda, Goes en Sneek. Een boeiend beeld van ijverige en gelovige ‘kleine luyden’ rijst
hieruit op. Deze kiesverenigingen behoorden met andere
vanaf april 1879 tot een landelijke partij-organisatie. De
centrale aansturing wierp, want sinds 1879 won de ARP
bij ieder verkiezing zetels. In 1888 leidde dat ertoe dat de
partij samen met de katholieken het regeringskasteel
konden binnenmarcheren. Rienk Janssens heeft dit
moment als eindpunt genomen van zijn boek. Deze dissertatie werpt licht op aspecten van de ARP die we nog
niet kenden: het lokale vlak. Het is inspirerend te zien
hoeveel mensen op dit ‘grassroot-level’ zich hebben ingezet voor christelijke politiek.

BoekenWijzer

George Harinck, Roel Kuiper, Peter Bak, De Antirevolutionaire partij, 1829-1980
(Verloren, Hilversum 2001), 384 blz., ƒ 55,- of e 25,Nieuwe inzichten in de geschiedenis van
de ARP keren ook ruimschoots terug in
het als standaardwerk gepresenteerde De
Antirevolutionaire Partij, 1829-1980. Dit
boek is een initiatief van de Vereniging
van Christen-Historici die een aantal
jaren gelden besloot de schouders te zetten onder dit grote project: een integrale
geschiedschrijving van de ARP, zoals ook
de CHU en de KVP die al hadden. De
Antirevolutionaire Partij beschrijft het
ontstaan van de ARP vanaf het moment
waarop Groen van Prinsterer begon met
zijn publicitaire arbeid in 1829. In het
boek komt de ontwikkeling van het politieke denken, de groei van de partij-organisatie, de partijcultuur, het regeringsoptreden, interne crises en de relatie met
andere partijen aan bod. Het boek eindigtw anneer de ARP officieel opgaat in
het CDA. Interessant is ook dat aandacht

is besteed aan het onstaan van de CHU,
GPV en RPF, allen te beschouwen als
directe afsplitsing van de ARP. Maar ook
de SGP, die in 1918 als alternatief voor de
ARP werd opgericht, wordt beschreven.
De laatste decennia van het zelfstandig
bestaan van de ARP waren in zekere zin
adembenemend. Onder de invloed van
ontwikkelingen in de kerken en in de
samenleving werd de ARP een ‘evangelische’ partij met een roerige linkervleugel.
Toch bleven veel antirevolutionairen
hechten aan beginselpolitiek en een duidelijke partijgrondslag. De geschiedenis
van de fusie met CHU en KVP laat zien
dat de antirevolutionairen op beide fronten het pleit verloren. Het CDA werd de
brede volkspartij, die de katholieken zich
graag wensten en pogingen een stevige
bijbelse grondslag te verkrijgen bleven
halverwege steken. Erg overtuigend klonk

J.P. Stoop, ‘Om het volvoeren van een christelijke staatkunde’. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum
(Verloren, Hilversum 2001), 362 blz., ƒ 66 of e 29,95
Tot de auteurs van dit standaardwerk behoort ook J.P.
Stoop. Kort na de presentatie van de integrale ARPgeschiedschrijving promoveerde hij op zijn eigen thema:
de ARP in het Interbellum. Dat zijn de jaren tussen de
twee wereldoorlogen, de jaren van Colijn, de antirevolutionair die verscheidene keren premier was in de jaren
dertig. Het boek is gebaseerd op uitgebreid onderzoek
naar interne ontwikkelingen: interne discussies, spanningen tussen vooraanstaande figuren, verkiezingsuitslagen (landelijk en provinciaal), etc. Het gaat er Stoop
om in dit boek het beeld van de ARP als een conservatieve en behoudzuchtige partij te nuanceren. Daarin is hij
ruimschoots geslaagd. Het denken van de ARP op sociaal
gebied en ook op zedelijk gebied was wel degelijk in
beweging. Het vaak mis verstane woord van Colijn (met
het oog op de internationale situatie) aan de
Nederlandse natie ‘Gaat u maar rustig slapen’, werd
door de antirevolutionairen zelf op geen enkele wijze
beantwoord. Naast de boeken van Puchinger over Colijn
en het einde van de coalitie biedt dit boek een waardevolle aanvulling van ons beeld van de ARP in de jaren
twintig en dertig.

het volgens de auteurs niet toen de laatste partijvoorzitter Hans de Boer tijdens
de opheffingsvergadering van de ARP op
27 september 1980 constateerde dat de
antirevolutionairen ‘blijmoedig’ het CDA
binnengingen. Mede naar aanleiding van
dit boek organiseerde het Friesch
Dagblad in september j.l. een serie artikelen over ‘heimwee’ naar de ARP. Het bleek
dat verscheidene auteurs daar inderdaad
over mee wisten te praten.

D.Th. Kuiper, G.J. Schutte, Het kabinet Kuyper 1901-1905
(Meinema, Zoetermeer 2001), 323 blz., + ƒ 45,- of e 20,Tenslotte staan we stil bij een boek over het kabinet dat
in de zomer van 1901 onder leiding van Abraham Kuyper
aantrad. Na het coalitie-kabinet van Mackay (1888-1891)
was dit het tweede coalitie-kabinet onder leiding van
een antirevolutionaire premier. Ditmaal stond Abraham
de Geweldige, na een carriere als predikant, theoloog,
partijvoorzitter en journalist, zelf aan het roer. Deze bundel, waaraan wederom een groep – en deels dezelfde –
historici heeft meegewerkt, belicht de formatie van het
kabinet en vervolgens de verschillend beleidsterreinen
waarop dit kabinet actief was: buitenlandse politiek,
onderwijs, de sociale kwestie. Gehinderd werd dit kabinet door een aantal moeilijke problemen: de ziekte van
Koningin Wilhelmina, de spoorwegstaking en de
Russisch-Japanse oorlog. De auteurs concluderen dat dit
kabinet niettemin meer heeft bereikt en meer in gang
heeft gezet, dan tot dusver vaak was aangenomen. Het
verklaart ook de diepe teleurstelling van Kuyper toen hij
in 1905 niet meer herkozen werd. Er zijn verschillende
premiers die een volgende termijn begeerden om hun
klus af te maken. Kuyper is deze tweede termijn niet
gegund. Zijn regeringsperiode vertegenwoordigt niettemin een markante periode in de Nederlandse politiek.
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Een column door een leidinggevend persoon in
een maatschappelijke organisatie

Kerk: leef zichtbaar het Evangelie uit!
Door René van Loon, hervormd missionair predikant in Capelle aan den IJssel en bestuurslid van de Evangelische Alliantie

Op 31 oktober werd in Amersfoort het boek Dienstbare samenleving van Roel
Kuiper gepresenteerd. 31 oktober: Hervormingsdag. Dat is eigenlijk het feest van
de herontdekte genade. Een mens wordt ‘om niet’, gratis, gerechtvaardigd, door
het geloof in Jezus Christus. God komt deze wereld niet veroordelend tegemoet,
maar liefhebbend, uitnodigend. Hoe zou dat bijbelse kernbesef ons staan als
christenen in de samenleving kunnen stempelen?

genade zichtbaar te maken. Als mensen genade ervaren,
kan er heel wat groeien in de sfeer van verantwoordelijkheid. Een kerk die zich inzet in de publieke ruimte,
kan op een missionaire manier laten zien wat genade is.
Zo is ze een levend voorbeeld van de manier, waarop
waarden kunnen functioneren in het samenleven van
mensen. Ze dient daarmee tegelijkertijd de integratie in
de gemeenschap.

Die vraag ging me erg bezighouden, toen ik de genoemde studie las. In dit uitstekende boek ligt namelijk de
nadruk op verantwoordelijkheid. Maar hoe komen mensen ertoe om verantwoordelijkheid op zich te nemen?
Anders gezegd: hoe komen mensen tot ‘goede werken’?
Het antwoord van de Reformatie, in navolging van
Paulus is: ‘Mensen komen tot goede werken uit dankbaarheid voor de genade’. Dat geldt op vele terreinen
van het leven. Hoe leren mensen vertrouwen? Doordat
ze zelfs als baby al een ‘basic trust’ hebben opgebouwd.
Hoe leren mensen liefde? Door eerst zelf geliefd te zijn.
Hoe leren mensen eerlijkheid? Door eerst zelf eerlijk
behandeld te zijn.
In het publieke domein zijn essentiële christelijke
waarden die voorheen vanzelfsprekend waren, dat nu
niet meer. Het gaat dan om solidariteit, dienstbaarheid,
trouw, enzovoorts. Mensen komen er pas toe deze
waarden te praktizeren, als ze eerst zelf op deze manier,
verrassend zijn benaderd door anderen. Dat kan gebeuren door christenen persoonlijk, of door christenen in
het verband van allerlei organisaties.
Mijns inziens mag ook de kerk als instituut niet ontbreken in de publieke ruimte. Kerken hebben soms de neiging om de particuliere sfeer op te zoeken en te koesteren, en tegelijk de overheid te verwijten dat men kerken
beschouwt als particuliere verenigingen. Dat is geen
consequente houding. Het gaat erom, het Evangelie van
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Een voorbeeld: in de eerste eeuwen hebben christenen
enorme indruk gemaakt door in steden waar de pest
uitbrak de zieken te verzorgen. Terwijl de meerderheid
de stad ontvluchtte, gingen zij van huis tot huis om liefdevol de patiënten te verplegen. Velen zijn door dat
optreden christen geworden.
In onze tijd is juist de zorgsector een problematische
sector. Daarom is het nú de tijd voor kerken en christelijke organisaties om trendsettend hulp te verlenen aan
ouderen, zieken, stervenden, gehandicapten, verslaafden
en vluchtelingen. Ook komt het aan op presentie van de
kerk in het dorp of in de stadswijk. Velen klagen dat de
kerk niet gezien wordt, maar de vraag is: laat de kerk
zich ook zien? Schuift de kerk aan bij wijkoverlegplatforms en andere overlegstructuren waar mensen nadenken over hun dorp of stadswijk? Er is veel openheid voor!
Ligt er een relatie tussen dit publieke optreden van de
kerk en de christelijke politiek? Ik denk het wel.
Christelijke politiek kan niet alleen terugvallen op het
verleden, om aan te tonen dat christelijke waarden
zegenrijk zijn voor het publieke domein. Christelijke
politiek heeft voortdurend hedendaagse positieve voorbeelden nodig, die dat op een inspirerende manier laten
zien. Het accent moet niet alleen liggen op de ‘waarden
die waren’ maar ook op de ‘wortels die worden’. In iedere
tijd bloeien uit de wortels van het Evangelie van genade
nieuwe planten op met nieuwe vruchten. Laten we bidden of God Zelf die wasdom wil geven.

WebWijzer

de andere kant. Met deze rubriek willen wij de lezers helpen de weg te vinden op de digitale
snelweg en zo het web wijzer te gebruiken.

Door Erik van Dijk

Europa
Wilt u meer weten over de Europese Unie en de uitbreiding daarvan? Ga dan naar het Europa-portaal, de site
van het projectteam Voorlichting Europese
Samenwerking & Uitbreiding van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Daar staan bijvoorbeeld handige
kaartjes en overzichten. Je kan er stemmen, je opgeven
voor een nieuwsbrief, de Europa-agenda volgen, zoeken
naar internet-verwijzingen voor de juiste informatie, etc.
http://www.europaportaal.nl

Europese Commissie
http://europa.eu.int/comm/dgs_nl.htm_nl.htm
What’s NEW? (alleen beschikbaar in het Engels)
http://europa.eu.int/geninfo/whatsnew.htm

Alles over Europese subsidies
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/
info_subv/index_en.htm

Verschillende sites besteden aandacht aan de komst van
onze nieuwe munt.

Comité van de Regio’s
Voor een mooie introductie: http://www.cor.eu.int
Meteen terzake komen:
http://www.cor.eu.int/corz_nl.htm

Bij het Algemeen Dagblad hebben ze de promotiefilm op
de site staan. In het filmpje zie je verschillende bekende
Europese plaatsen voorbij komen en uiteindelijk de Euro.
Het filmpje wordt afgespeeld in RealPlayer.
pnm://www.ad.nl/static/extra/euromoney.rm

Het Europees Parlement

Eurocalculator.nl helpt bij het omrekenen van gulden
naar Euro
http://www.eurocalculator.nl/
Hier kunnen de Eurobiljetten en munten alvast bekeken
worden
http://www.euro.ecb.int/nl/section.html
Belangrijkste informatiebron voor Europa: De Europese
Unie online
http://europa.eu.int/index_nl.htm
Eur-Lex, voorstellen voor wetgeving, recente jurisprudentie, geldende gemeenschapswetgeving, verdragsteksten
en recente officiële publicatiebladen
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/index.html
bijvoorbeeld: Europese Verdragen in:
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/treaties/index.html
PRELEX, alle voorstellen van de Commissie zolang ze in
het onderhandelingsproces zijn (totdat ze worden
goedgekeurd of ingetrokken)(dit is dus de Europese
wetgeving die in de pijplijn zit)
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=nl
Vroegere Verdragen
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/nl/nltoc.htm

WWW

Het wereld wijde web van met elkaar verbonden computers, het internet, is in de laatste paar
jaar enorm gegroeid. Steeds meer informatie aan de ene kant en steeds meer gebruikers aan

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm
Voor het vinden van gegevens over onze eigen
Eurofractie-leden (EDD onder Nederlandse vlag) of over
bijvoorbeeld mevr. Eija-Riitta Korhola (PPE-ED onder
Finse vlag): klik op 'Leden van het Europees Parlement'.
Mevr. Korhola heeft overigens ook een eigen website:
http://www.korhola.com/english/indexenglish.htm
De Eurofractie heeft ook een eigen site:
http://www.eurofractie.nl

Allerlei
Time to Turn, een initiatief van een aantal christelijke
organisaties waaronder de Evangelische Alliantie en
bedoeld om christenen te bewegen tot een meer duurzame levensstijl, heeft een eigen website in gebruik genomen.
www.timetoturn.nl
Op zaterdag 22 september is ‘Een oproep aan alle burgers in Nederland’ verschenen in alle landelijke kranten.
De initiatiefnemers, de NCDO en het GOM (Cordaid,
Foster Parents Plan, Hivos, ICCO en Novib) willen zo een
platform vormen voor menings- en coalitievorming van
organisaties en individuen.
http://www.civilcoalition.nl

Interessante links te melden?
Email ze naar denkwijzer@christenunie.nl !
De links op deze pagina zijn ook te vinden op
http://wi.christenunie.nl
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