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Woord vooraf

Het Chris te lijk- So ci aal Con gres; het is een naam die in de af ge lo pen eeuw tot een be grip is

ge wor den. Het eer ste con gres van die naam kwam in no vem ber 1891 sa men. Er heb ben

zich na dien maar wei nig bij een kom sten met die naam ge tooid en toch werd het een be -

grip. Tot in de ja ren zes tig ge tuig de het van over moe di ge pre ten tie om zich aan dat eer ste 

con gres te wil len me ten. Sinds dien gold het om ge keer de. Want het be grip was ook nauw

ver we ven met een or ga ni sa tie van de sa men le ving —  de ver zuil de sa men le ving —  die

men zo snel mo ge lijk ach ter zich wil de la ten. Een Chris te lijk- So ci aal Con gres was iets van

die voor bije tijd. 

Nu heb ben de con gres sen en bij een kom sten in de eer ste helft van de vo ri ge eeuw

on ge twij feld me de het ka rak ter ge had van een wa pen schouw en van over leg over de ge -

meen schap pe lij ke agen da voor de eerst ko men de tijd. In die func tie heb ben zij met het

ver va gen en ver dwij nen van de ver zui ling in der daad min der be te ke nis ge kre gen. Maar het 

Chris te lijk- So ci aal Con gres is ook een tra di tie; de tra di tie dat het zin vol is om als or ga ni sa -

ties die be wust wil len uit gaan van een chris te lij ke sig na tuur el kaar pe ri o diek te ont moe -

ten in een ge meen schap pe lij ke be zin ning op de maat schap pe lij ke ont wik ke ling en de ei -

gen ver ant woor de lijk heid daar bij. Aan die tra di tie be staat in onze tijd juist een groei en de

be hoef te. Want de or ga ni sa tie en het func tio ne ren van maat schap pe lij ke ver ban den van -

uit een chris te lij ke le vens be schou wing be rust nooit uit slui tend op ei gen (deel)be lang,

maar steeds op het be sef van de me de ver ant woor de lijk heid voor de kwa li teit van de sa -

men le ving. Het gaat uit van de over tui ging dat niet de bot sing van (deel)be lan gen een

mens waar dig re sul taat op le vert, maar al leen het over leg tus sen men sen die zich ie der

van uit hun ei gen po si tie en be lang ver ant woor de lijk we ten voor het ge heel; een sa men le -

ving waar in men sen tot hun be stem ming kun nen ko men. 

In lijn met die tra di tie heeft de Stich ting Chris te lijk- so ci aal Con gres ge meend om

op de drem pel van een nieu we eeuw vra gen van so cia le co he sie en con flict aan de or de te

moe ten stel len te gen de ach ter grond van de in grij pen de maat schap pe lij ke ver an de rin gen

in de sa men le ving. Die ber gen gro te mo ge lijk he den en nieu we kan sen voor een mens -

waar di ger sa men le ving in zich, maar ook be drei gin gen. De keu zen van rich ting en de vra -

gen van her in rich ting die dit stelt, wor den niet be ant woord door ‘bli nde krach ten’ en  ‘on -

zichtbare-hand me cha nis men’, maar slechts door be wus te keu zen op ba sis van in zicht,

ver ant woor de lijk heid, ide a len en het be sef van de ei gen le vens be schou we lij ke uit gangs -

pun ten. Dat kun nen heel wel ver schil len de keu zen zijn; het zal niet steeds van uit ge lij ke

le vens be schou we lij ke op vat tin gen ge schie den, en de uit kom sten kun nen voor ie der weer 

an ders zijn. Dat al les neemt ech ter niet weg dat on der ling over leg en el kaar be vra gen en

be ves ti gen no dig is, en dat vergt dat we sa men ko men. Wie het sa men ko men laat va ren,

laat uit ein de lijk de ba sis voor maat schap pe lij ke or ga ni sa tie op le vens be schou we lij ke
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grond slag va ren. Dat vorm de de over tui ging waar uit het con gres van au gus tus 2000 ont -

stond en waar van u hier de han de lin gen treft. Wil het ook van uit die over tui ging ter hand

ne men. 

Ve len heb ben bij ge dra gen aan het con gres; zij wor den in de loop van dit boek werk

ver meld en be dankt. De voor lig gen de ver slag leg ging is ech ter in het bij zon der te dan ken

aan Hans Groen die de eind re dac tie op zich nam; zijn naam ver dient daar om hier ver mel -

ding.

Piet Hein Don ner,

voorzitter Christelijk-Sociaal Congres

fe bru ari 2001
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Getto’s en pleinen — het congresdocument

Hans Groen

1 In lei ding

De El Al Boeing die in ok to ber 1993 een flat in de Am ster dam se Bijl mer meer door boor -

de, leg de het fa len van een ste den bouw kun dig ide aal bloot, na me lijk het ide aal van een ge -

stroom lijnd en ar chi tec to nisch ge or dend be staan. El ke tijds be ste ding, wo nen, wer ken,

ver po zen, was op ge schei den plek ken ge or ga ni seerd; voet gan gers, fiet sers en au to’s wer -

den in apar te ver keers stro men ge leid. Dit func tio neel op ge split ste le ven had een gro te

leeg te op ge le verd: men sen woon den, werk ten en ver poos den, maar waar leef den zij te -

za men?

De Bijl mer meer, de ver wer ke lij king van de mo der ni teit in de stad se be bou wing,

was een ano nie me maat schap pij. Pas na de ramp bleek dat de ze wijk, die tot dan sy no niem 

was met ano ni mi teit, cri mi na li teit, a- so cia len, een stuur lo ze en over ver hit te smelt kroes

van cul tu ren, al ler lei ge meen schap pen her berg de en zelfs in staat was ge za men lijk te treu -

ren. De Bijl mer meer bleek ve le plei nen te her ber gen die voor an de ren on zicht baar wa -

ren ge ble ven. Daar om kon die Bijl mer meer een get to ge noemd wor den: wat er aan ge -

meen schap was, stond los van en was on zicht baar voor de bui ten we reld. Het fa len van de

ste den bouw in de Bijl mer meer was dat het een pu bliek en ge meen schap pe lijk le ven on -

zicht baar had ge maakt.

De ide a len die in de ja ren zes tig en ze ven tig in be ton wer den ge go ten, wor den nu

af ge bro ken of gron dig her zien — de hoog bouw van de Bijl mer meer, het flat ge bouw ‘de

Knoe pert’ in Ven lo, Hoog Ca the rij ne in Utrecht. De ze ide a len heb ben geen plei nen aan -

ge legd, geen zicht ba re pu blie ke ruim tes waar in men sen sa men zijn. Men sen heb ben naast

een plek om te wo nen, te wer ken en te ont span nen, een plek no dig om te ont moe ten,

een plek waar men los van spe ci fie ke ac ti vi tei ten met an de ren sa men kan zijn. De stad

moet meer zijn dan een aan tal ‘woo nm ach ines’ naast el kaar. De stad moet de ont moe ting 

van men sen mo ge lijk en zicht baar ma ken. In die zin is de stad een beeld van onze maat -

schap pij en kun nen we het plein als me ta foor ge brui ken voor de ont moe tings plaat sen in

de maat schap pij. Ook de maat schap pij heeft zicht ba re plaat sen voor ont moe ting no dig.

De maat schap pij moet meer zijn dan een pro fes sio neel ge lei de en func tio neel ge olie de

‘lee fm ach ine’. Ook de maat schap pij kan uit el kaar val len in get to’s als het ge meen schap pe -

lij ke in die maat schap pij on zicht baar wordt.

Get to’s en plei nen gaat over uit slui ting en aan slui ting in de maat schap pij. Get to’s

ken nen veel sa men hang, maar de ge meen schap van het get to be staat om dat zij door an -

de ren wordt bui ten ge slo ten of om dat zij zich niet bij an de ren wil aan slui ten. Men sen van

bui ten het get to heb ben er niets te zoe ken, het le ven in het get to stoort zich niet aan de
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bui ten we reld en is voor bui ten staan ders on zicht baar. Op plei nen is er vrij ge vig heid, uit -

no di ging tot mee doen. Plei nen staan open voor ie der die zich wil aan slui ten. Als er geen

‘ple inen’ zijn, geen zicht ba re ver ban den waar in men sen zich te za men in zet ten voor maat -

schap pe lij ke doel ein den, dan gaan de poor ten van de ‘ge tto’s’ dicht en leeft ie der uit ein -

de lijk slechts voor zich zelf. De ei gen ge meen schap leidt dan tot de uit slui ting van de an -

der. De maat schap pij wordt los zand waar in nie mand meer ver ant woor de lijk is voor de

no den van an de ren en waar men el kaars no den zelfs niet meer ziet. Dat is het ge vaar dat

dreigt als plei nen on zicht baar wor den.

Is dat in onze maat schap pij het ge val? Aan de ene kant zijn er stem men die er op wij -

zen dat de maat schap pij in der daad uit el kaar dreigt te val len en dat men sen langs el kaar

heen le ven, ie der in een ei gen we reld je. Zij zien te gen stel lin gen op ko men die niet meer te 

over brug gen lij ken — te gen stel lin gen tus sen arm en rijk, Ne der lan ders en im mi gran ten,

de ei gen cul tuur en de ve le vreem de cul tu ren, te gen stel lin gen tus sen gods dien sten en

tus sen ge ne ra ties. Daar bij me nen zij ook een al ge me ne apa thie in de maat schap pij te zien,

een af na me van maat schap pe lij ke be trok ken heid en een des in te res se in de po li tiek.

Aan de an de re kant zijn er die de ze vi sie te pes si mis tisch vin den. Zij spre ken over

een on zicht ba re maat schap pij: het lìjkt dan wel als of de maat schap pe lij ke be trok ken heid

is ver dwe nen en men sen langs el kaar heen le ven, maar kijk eens hoe veel er in ver e ni gin -

gen en on der ling dienst be toon ge beurt.

De eer ste vi sie is mis schien te pes si mis tisch, maar het on zicht ba re van de maat -

schap pij in de an de re vi sie is even eens on be vre di gend en de waar heid ligt hier niet in het

mid den. Wat de een ziet als toe ne men de he te ro ge ni teit en de an der als een on zicht ba re

sa men le ving zijn de keer zij den van de zelf de munt. Als we dat niet door zien, blij ven we ge -

van gen in een anek do ti sche dis cus sie over de maat schap pij: of we som ber of hoop vol de

toe komst te ge moet kun nen zien, is puur een kwes tie van wat je ziet. Te gen over elk som -

ber ver haal kun je wel een po si tief ge luid la ten ho ren; elk po si tief ge luid kun je met een

som ber stem men de er va ring weer leg gen.

In de chris te lijk- so cia le tra di tie staat de kwa li teit van het maat schap pe lijk le ven

cen traal. Het gaat om een maat schap pij waar in ie der een thuis heeft, een maat schap pij

waar in in di vi du, ge meen schap en sa men le ving zin vol op el kaar be trok ken zijn. Het gaat

om een maat schap pij waar in een veel voud van ver ban den en ge meen schap pen bloeit en

waar in ook de zorg voor an de ren bui ten de ei gen kring con creet wordt ge maakt.

In de chris te lijk- so cia le tra di tie staat de dienst aan de we reld cen traal. Ons han de -

len moet al len ten goe de ko men en al len tot hun recht la ten ko men. Daar om kan geen ge -

noe gen wor den ge no men met een maat schap pij die uit el kaar valt en die on zicht baar

wordt. Het gaat er om dat over scheids lij nen heen de an der ge zien wordt; het gaat er om

dat de hul pe lo ze ziet bij wie hulp te krij gen is.

Con creet gaat het om de vraag: zijn er scheids lij nen in de maat schap pij aan te wij -

zen die ver hin de ren dat men sen el kaar ont moe ten en zo ja, op wel ke ter rei nen te ke nen

die scheids lij nen zich af?

2 Scheids lij nen in de maat schap pij — een rond gang

Scheids lij nen in de maat schap pij kun nen op di ver se ter rei nen be staan. De ter rei nen van
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re li gie, de ver hou ding tus sen ge ne ra ties, de ver hou ding stad en plat te land, in ko mens ver -

hou din gen, so ciaal- eco no mi sche po si ties, cul tu re le ver schil len en po li tie ke ont wik ke lin -

gen zijn voor de hand lig gen de ter rei nen waar op maat schap pe lij ke te gen stel lin gen en

twee de lin gen kun nen ont staan. Een kor te schets van hoe de ze scheids lij nen in de Ne der -

land se maat schap pij op tre den, is de ba sis ge weest voor de ge sprek ken die met een veer -

tig tal maat schap pe lij ke or ga ni sa ties zijn ge voerd (zie bij la ge: Het werk do cu ment). Het ging

in de schets niet om een uit put ten de ana ly se van maat schap pe lij ke he te ro ge ni teit maar

om het op roe pen van een be paald beeld dat zou uit da gen tot dis cus sie. De ge sprek ken

had den een kwa li ta tief en re flec te rend ka rak ter. Hier on der ko men de be lang rijk ste be -

vin din gen uit de ge sprek ken naar vo ren. 

2.1 Re li gie Rond re li gie wor den in het dis cus sie stuk twee scheids lij nen aan ge ge -

ven. Ten eer ste de scheids lijn tus sen ener zijds de chris te lijk re li gie en de reeds lang in ge -

bur ger de jood se gods dienst en an der zijds de Is lam die pas re cent een plaats heeft in ge no -

men en die dui de lijk an de re op vat tin gen over de ver hou ding kerk–staat en

pu bliek–pri vaat heeft. Bo ven dien han gen de is la mi ti sche ge lo vi gen dui de lijk an de re cul tu -

re le waar den aan. Ten twee de is er de schei ding tus sen hen die nog tot een kerk be ho ren

en hen die zich niet meer als zo da nig be schou wen.

Re li gie heeft te ma ken met de per soon lij ke over tui ging van de ge lo vi ge. In de ge -

sprek ken kwam naar vo ren dat de in di vi du a li se ring die de ker ke lij ke par ti ci pa tie on der

druk heeft ge zet, niet heeft ge leid tot een al ge he le breuk met re li gie of re li gi o si teit. Re li gie 

wordt meer er va ren in de con text van een be wus te per soon lij ke keu ze, los van een (lo ka -

le) ge meen schap. De keu ze voor de chris te lij ke re li gie ont moet ook nog steeds res pect.

Pro ble men ont staan, zo werd ge zegd, op het mo ment dat met die ge loofs keu ze

con cre te (maat schap pe lij ke) han de lin gen wor den ver bon den. Het heb ben van een re li gi -

eu ze over tui ging wordt ge res pec teerd, maar het le ven en han de len over een kom stig die

ge loofs keu ze wordt niet van zelf spre kend aan vaard en moet be ar gu men teerd en even tu -

eel ver de digd wor den.

Het op mer ke lij ke was ove ri gens dat het ge sprek met en over chris te lij ke or ga ni sa -

ties her haal de lijk uit kwam op de vraag naar de plaats van de kerk, de in sti tu tio ne le ge -

daan te van het chris te lijk ge loof. Er blijkt een schei ding te ont staan tus sen de tra di tio ne le

ker ken en or ga ni sa ties ener zijds en de jon ge re, evan ge li sche en klei ne or tho doxe ker ken

an der zijds. De eer ste zien hun rol als ge meen schap in toe ne men de ma te ver dwij nen; de

twee de groe pe ring ont wik kelt zich meer naar een ge meen schap. Zij gaat zich in toe ne -

men de ma te or ga ni se ren om een per soon lij ke ge loofs ge dre ven heid in maat schap pe lij ke

ac tie te la ten door wer ken. Van uit die per soon lijk er va ren ver ant woor de lijk heid stel len

de ze groe pen an de re vra gen aan or ga ni sa ties: niet meer het bou wen van in sti tu ties, maar

het fa ci li te ren van con cre te ac ti vi tei ten. Hier zien zij ook kan sen om de ker ke lij ke ge -

meen te en het kerk ge bouw meer een so ciaal cen trum te la ten wor den.

De be lang rijk ste kwes tie die naar vo ren komt in ver band met iden ti teits ge bon den

maat schap pe lij ke ver ban den, is wel ke sta tus aan re li gie wordt toe ge kend in de pu blie ke

dis cus sie. De Ne der land se maat schap pij ken de in de zo ge naam de ver zui ling dui de lij ke

maat schap pe lij ke ge le din gen ge ba seerd op en voort ko mend uit re li gi eu ze prin ci pes.
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Ont zui ling, ont ker ke lij king en de komst van an de re re li gies heb ben de ze ge le din gen doen

ver dwij nen. Daar mee is een nieu we dis cus sie ont staan over wat tot het pu blie ke do mein

en wat tot het pri vé- ter rein be hoort en over de door wer king van re li gi eu ze over tui gin -

gen in het pu blie ke do mein. Naar ma te de re li gi eu ze over tui ging meer in de pri vé- sfeer

wordt on der ge bracht en de pu blie ke con se quen ties daar van niet meer van zelf spre kend

wor den aan vaard, ont staan pro ble men voor juist die pu blie ke dis cus sie. Ener zijds zul len

op re li gi eu ze over tui ging ge ba seer de ethi sche nor men hoe dan ook door wer ken in pu -

blie ke in sti tu ties en voor zie nin gen en daar tot dis cus sies lei den over het han de len. An -

der zijds zal on be grip ont staan in de di a loog met een re cent in ge ko men gods dienst als de

Is lam die een an de re ver hou ding tot het pu blie ke do mein leert. Re li gie op zich zelf ver -

oor zaakt geen klo ven; het is de kramp ach ti ge re li gi eu ze neu tra li teit van de pu blie ke ruim -

te die ver hin dert dat een dis cus sie over de rol van re li gie in de maat schap pij kan wor den

ge voerd.

2.2 Ge ne ra ties Een twee de ter rein waar op scheids lij nen zich kun nen af te ke nen, is 

dat van de ver hou ding tus sen ge ne ra ties. Een be lang rijk punt be treft de be taal baar heid

van ou de dags voor zie nin gen. Een an der punt is de pijn van een ou de re ge ne ra tie die ziet

dat zij haar re li gi eu ze over tui ging niet op een vol gen de ge ne ra tie heeft kun nen over dra -

gen. 

Op ge no men als we zijn in de gang der ge ne ra ties, is het bij na on mo ge lijk tus sen ge -

ne ra ties klo ven te zien ont staan die tot maat schap pe lij ke uit slui ting lei den. Voor al wat be -

treft de ou de dags voor zie nin gen werd op ge merkt dat hier wel eni ge ma ti gen de zelf re gu la -

tie werk zaam is. De ac tie ven van nu zijn de ou de ren van mor gen en zul len dus al leen al uit

ei gen be lang er voor zor gen dat de con ti nuï teit van die voor zie nin gen niet ten kos te gaat

van de kwa li teit van le ven na het pen sioen.

Ie de re ge ne ra tie heeft ei gen pro ble men en zoekt naar ei gen op los sin gen. Er werd

door de ou de ren bon den op ge we zen dat er golf be we gin gen te zien zijn. Voor de ge ne ra -

tie ou de ren van nu pak ken ver an de rin gen in de maat schap pij soms min der goed uit — te

noe men zijn wacht lijs ten in de zorg, ver een za ming door dat kin de ren ver weg wo nen,

moei te met de snel le tech no lo gi sche ver an de rin gen in de maat schap pij. De ge ne ra tie die

nu met pen sioen gaat, zal het ech ter rij ker heb ben dan ooit en is ook ge zon der en maat -

schap pe lijk weer baar der. De ou de ren bon den ver wach ten dat de ge ne ra tie daar na het

weer slech ter krijgt, om dat de ze men sen een tijd van laag con junc tuur heb ben mee ge -

maakt, waar door zij min der pen sioen heb ben kun nen op bou wen.

Scheids lij nen lij ken zich niet erg af te te ke nen, ani mo si teit en on be grip wel. De jon -

ge ren cul tuur wordt vaak af ge schil derd in pe jo ra tie ve ter men als ‘zap -cu l tuur’. Jon ge ren

zou den min der norm be sef heb ben. Ou de ren — merk waar dig ge noeg de ge ne ra tie die in

de ja ren zes tig het jong- zijn op nieuw heeft uit ge von den, zo als ie mand het om -

schreef — wordt vlucht ge drag ver we ten: zij trek ken zich nu dik wijls te rug in het lan de lijk

ge bied, weg van de cul tuur die zij me de heb ben vorm ge ge ven, en ma ken het daar de plaat -

se lij ke jon ge ren soms on mo ge lijk te blij ven wo nen. 

Dan is er een tus sen ge ne ra tie die op groei en de kin de ren heeft met al le ver plich tin -

gen die dat mee brengt en die ook de zorg heeft voor de ou der wor den de ou ders en
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fa mi lie. De ze tus sen ge ne ra tie moet zich een maxi ma le ar beids in span ning ge troos ten om

het ei gen ge zin een ze ke re ma te van maat schap pe lij ke wel stand te bie den, maar heeft

soms te wei nig tijd voor de af fec tie ve aan dacht voor het ge zin. En on danks de gro te ar -

beids in span ning heb ben de ze men sen soms slechts een ge rin ge fi nan cië le ruim te.

Vor men van maat schap pe lij ke or ga ni sa tie zijn soms ge bon den aan spe ci fie ke ge ne -

ra ties. De vre des be we ging en de zo ge naam de MOV- groe pen (Mis sie, Ont wik ke lings werk 

en Vre de) in pa ro chies, bij voor beeld, zijn sterk ver bon den met de ge ne ra tie die nu lang -

zaamaan met pen sioen gaat. Net af ge stu deer den heb ben in het al ge meen wei nig af fi ni teit

met de tra di tio ne le or ga ni sa ties. Evan ge li sche kerk ge meen schap pen heb ben ge mid deld

be dui dend jon ge re le den dan de tra di tio ne le wijk ge meen tes en pa ro chies. Ver schil len de

ge ne ra ties slui ten bij ver schil len de be we gin gen aan; de or ga ni sa ties zelf zijn min der dan

voor heen ont moe tings plaat sen voor ge ne ra ties.

2.3 Stad en plat te land Stad en plat te land heb ben ie der een ei gen waar de en zij

kun nen el kaar aan vul len. In de Ne der land se maat schap pij zien we te ge lij ker tijd een uit -

tocht uit de agra ri sche sec tor en een ster ke ur ba ni se ring van het plat te land. Het plat te -

land komt on der de druk te staan van de claims van de ste de lin gen: ruim te voor wo ning -

bouw, in dus trie en voor re cre a tie in de na tuur. De oor spron ke lij ke func tie van het

plat te land, na me lijk voed sel pro duc tie, raakt daar door in de ver druk king. De bot sing tus -

sen de ei sen van de ste de ling en die van met na me de boer, werd in de ge sprek ken be ves -

tigd. Het plat te land moet in toe ne men de ma te vol doen aan de ei sen van de ste de ling die

rus tie ke ver po zing zoekt. De ver zwe gen idee daar bij is dat pro duc tie land ‘slecht’ is en na -

tuur ‘goed’. De op vat tin gen over wat een na tuur waar dig cul tuur land schap is — en daar -

over heb ben we het in Ne der land — lig gen bij agra riërs en ste de lin gen ver uit een.

Het pro bleem voor het plat te land is dat het boe ren be drijf voor ve len nau we lijks

nog een mi ni mu min ko men op le vert, zo con sta te ren de land bouwor ga ni sa ties. Hier door

èn door de toe ne men de re gel ge ving ont staat het pro bleem dat de boer het vak dat hij

lief heeft niet meer op de door hem ge wen ste wij ze kan voort zet ten. Schaal ver gro ting,

een part time baan er bij of zelfs emi gra tie lij ken de eni ge uit we gen. Er zul len nieu we vor -

men van eco no mi sche ac ti vi teit ont wik keld moe ten wor den om een door gaan de ont -

heem ding van lo ka le ge meen schap pen te voor ko men.

Daar naast kwa men in de ge sprek ken an de re ont wik ke lin gen naar vo ren die be pa -

lend zijn voor hoe de mens in zijn leefom ge ving, stad of plat te land, is op ge no men. Met de

mo der ne mid de len van ver voer en de ver brei ding van com mu ni ca tie mid de len ver dwij nen 

cul tu re le te gen stel lin gen tus sen stad en plat te land: ie der een kijkt naar de zelf de tv- pro -

gram ma’s, met de au to is men in kor te tijd in een stad om uit te gaan of ken nis sen te be -

zoe ken. Men sen staan daar door ook weer los ser ten op zich te van el kaar en hun leefom -

ge ving. De nood zaak om men sen in de naas te om ge ving te le ren ken nen, wordt niet al tijd

meer sterk ge voeld. Men kan mak ke lijk be staan de con tac ten on der hou den na een ver hui -

zing. De toe ge no men mo bi li teit be perkt ove ri gens wel de mo ge lijk he den van de kerk als

so ciaal cen trum: men sen rei zen ge mak ke lijk naar een pa ro chie of ge meen te die bij hun ei -

gen be hoef ten of ge voe lens aan sluit. 

Hoe we in onze woon om ge ving op ge no men zijn, hangt meer en meer sa men met
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de le vensfa se waar in we ons be vin den, zo blijkt in ver schil len de ge sprek ken. Als men kin -

de ren heeft, vindt men als van zelf wel con tact met de buurt. Een heel an de re ca te go rie is

die van de maat schap pe lijk ge slaag den en ge pen sio neer den. Zij kun nen zich een wo ning in 

een lan de lij ke om ge ving per mit te ren, maar ver an de ren die lan de lij ke om ge ving daar mee

in grij pend.

2.4 In ko mens ver hou din gen en so ciaal- eco no mi sche as pec ten De af stand

van het laag ste in ko men tot het hoog ste in ko men is de af ge lo pen ja ren veel gro ter ge wor -

den. Men sen eta le ren hun ver won nen rijk dom vrij mak ke lijk. Een nieu we bo ven klas se

stelt een gro te ma te van zelfred zaam heid als norm voor het maat schap pe lijk le ven. On -

der wijl zien we ook een con cen tra tie van werk en maat schap pe lij ke ta ken in een be perk -

te le vensfa se, met stress en ‘burn out’ ver schijn se len als ge volg.

Dat beeld werd ech ter van ver schil len de kan ten ge amen deerd: van be paal de men -

sen, bij voor beeld spor ters, ac cep teert men dat zij voor hun pres ta tie een zeer hoog in ko -

men ont van gen. In den bre de pro fi te ren we al le maal graag van de voor spoe di ge eco no -

mie en de fi nan cië le mo ge lijk he den voor en door twee ver die ners.

An der zijds werd in de ge sprek ken ge con sta teerd dat hier een blin de vlek in de

maat schap pij zit. Ge paard aan de ont wik ke ling van de ni vel le ring blijkt er steeds meer in -

ko men no dig om een maat schap pe lijk aan trek ke lij ke wel stand te ge nie ten. Maar niet al le

sec to ren kun nen ge lij ke tred hou den met die loon ont wik ke ling, met na me on der wijs en

zorg blij ven ach ter. Dat wordt, zo luidt de kri tiek, haast stil zwij gend ge ac cep teerd als een

con se quen tie van het sys teem.

De norm van de ge mid del de wel va ren de en zelfred za me twee ver die ner sluit het

zicht af op de la ge re in ko mens groe pen. Van ver schil len de kan ten wordt de ze pro ble ma -

tiek ge noemd. De la ge re in ko mens wor den ge con fron teerd met ei gen bij dra gen bij de so -

cia le ze ker heid, ho ge re ge meen te lij ke hef fin gen, ver min de ring van spe ci fie ke sub si dies,

etc., die op hun klei ne in ko men ex tra zwaar druk ken. Sub tiel wer ken de ze pro ces sen

door als bij voor beeld de ver hoog de huur van ge meen te lij ke sportac com mo da ties in de

con tri bu tie van de sport ver e ni ging moet wor den door be re kend, waar door voor men sen

met la ge re in ko mens een be trek ke lijk laag drem pe li ge vrije tijds be ste ding te duur wordt.

Voor be paal de groe pen leidt de ma te rië le wel va rend heid van an de ren tot ja loe zie

en soms tot cri mi na li teit — als ik niet kan be ta len wat an de ren wel van zelf spre kend heb -

ben, dan neem ik het met har de hand. 

Maar dat ge zegd zien wei ni gen een ver smal ling van de ho ri zon tot uit slui tend fi nan -

cië le doel ein den als de al ge meen heer sen de men ta li teit. Veel men sen, zo werd ge con sta -

teerd, heb ben lie ver meer vrije da gen of een kor te re werk week dan ve le over uren en na -

ve nant ho ge in ko mens. Men in ves teert graag om vroe ger te kun nen uit tre den. Jon ge ren

voer den aan dat zo’n ma te ri a lis ti sche men ta li teit meer een ge ne ra tie ge bon den ver schijn -

sel is: het is her ken baar in de ge ne ra tie van der tig plus sers; de ge ne ra tie daar on der zoekt

naar een an de re ba lans in het le ven.

So ci aal- eco no mi sche as pec ten han gen nauw sa men met in ko mens ver hou din gen.

Als men sen lang du rig een laag in ko men heb ben, door dat zij werk loos of  arbeids -

ongeschikt zijn, zijn de ge vol gen in grij pend, ze ker als die si tu a tie al eni ge ge ne ra ties

 voortduurt. Het ver schil in in ko men werkt dan dui de lijk door in de maat schap pe lij ke
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par ti ci pa tie.

In de ge sprek ken werd dui de lijk dat de pro ble ma tiek van he te ro ge ni teit en uit slui -

ting sa men hangt met so ciaal- eco no mi sche om stan dig he den. Ne der land heeft een gro te

groei in wel vaart door ge maakt in de af ge lo pen vijf tig jaar. Dat ging niet in een rech te lijn;

met na me de ja ren ze ven tig en tach tig ston den in het te ken van een lang du ri ge re ces sie.

Het de cen ni um daar na laat ech ter een, ook in ter na tio naal, op mer ke lij ke en spec ta cu lai re

ver be te ring zien. We dur ven weer van op ti ma le ar beids par ti ci pa tie te spre ken en moe -

ten voor som mi ge ba nen in het bui ten land wer ven. Met een la ge ren te, een over schot op

de be ta lings ba lans en een in fla tie die nog geen zor gen baart, lij ken de bo men weer ge staag 

rich ting he mel te groei en. Wat dat be treft moet er ook re den tot dank baar heid zijn, zo

werd in de ge sprek ken aan ge voerd.

Even wel zien ver schil len de or ga ni sa ties dat er een re la tief gro te groep is die niet

aan het ar beids pro ces deel neemt. De groep ar beids on ge schik ten is groot en er is een

groep van werk lo zen die lang du rig niet meer met het ar beids pro ces mee doet en ook

geen zicht heeft op ver an de ring daar in. Soms duurt die si tu a tie al en ke le ge ne ra ties en is

een ei gen cir cuit ont staan van dienst en we der dienst. Maat re ge len om de ze groe pen tot

gro te re par ti ci pa tie in het re gu lie re cir cuit te bren gen, heb ben voors hands slechts ma ger

re sul taat op ge le verd.

Hier aan wer den van uit ver schei de ne or ga ni sa ties vra gen rond de be te ke nis en

waar de van be taal de ar beid ge kop peld. Be taal de ar beid is een be lang rij ke bij dra ge aan

maat schap pe lij ke par ti ci pa tie en co he sie. Via be taald werk ont moet je an de ren en ver -

groot je je so cia le kring. Be taald werk blijkt vaak ook een op stap voor vrij wil li gers werk en 

an de re maat schap pe lij ke par ti ci pa tie. De scha duw kant is dat men sen zon der een baan

daar door nog slech ter af zijn. Niet al leen mis sen zij de vol doe ning die an de ren in hun

werk vin den, het vrij wil li gers werk dat zij doen, krijgt vaak min der maat schap pe lij ke er -

ken ning; en in hou de lijk in te res san ter vrij wil li gers werk is soms al be zet door de meer

pro fes sio ne le vrij wil li ger met een be taal de baan.

Van ver schil len de kan ten werd ge we zen op de ver an de rin gen in het aan bod van

werk. Dat laat na me lijk al lan ge tijd de ten dens zien dat laag- en on ge schoold werk ver -

dwijnt. In de in dus trie is veel lo pen de band werk en on ge schoold pro duc tie werk ver dwe -

nen door au to ma ti se ring. An de re sec to ren kun nen min der werk krach ten ab sor be ren

dan no dig is. In de agra ri sche sec tor is er nog wel laag ge schoold sei zoens werk; in an de re

sec to ren is vaak toch eni ge op lei ding ge wenst — ook een por tier moet nu kun nen om -

gaan met een com pu ter. Zelfs vrij wil li gers werk pro fes si o na li seert: in de kan ti ne van de

sport club bij voor beeld, moet je een di plo ma so cia le hy gië ne heb ben. Dan zien we ver der

dat er wel aan bod is van werk dat vol gens het mi ni mum loon be taald wordt, maar de mi ni -

maal ge wen ste kwa li teit van le ven in onze maat schap pij vraagt een in ko men dat ten min ste 

twee scha len ho ger ligt.

Niet- par ti ci pa tie aan be taal de ar beid heeft een ver min der de par ti ci pa tie aan het

maat schap pe lij ke le ven tot ge volg. En die maat schap pe lij ke par ti ci pa tie ver eist meer dan

een mi ni mum in ko men. Or ga ni sa ties we zen er op dat hier een twee de ling aan wijs baar is.

Te vens werd naar vo ren ge bracht dat de groep van niet- par ti ci pe ren den aan be taal de ar -

beid als ge heel wei nig ho mo ge ni teit kent. Het gaat on der meer om eer ste, twee de of
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der de ge ne ra tie im mi gran ten, WAO- ers, bij stands moe ders en ge han di cap ten. So ci aal-

 eco no mi sche om stan dig he den op zich zelf lij ken geen vol doen de voor waar de waar door

ach ter stand in uit slui ting en non- par ti ci pa tie wordt om ge zet. Wat zich hier met na me

ma ni fes teert, is dat er niet één cen tra le scheids lijn in de maat schap pij is aan te wij zen.

Schei din gen — let wel: meer voud — ont staan als re la tief be na deel de po si ties op het ene

ge bied met de zelf de po si ties op an de re ge bie den clus te ren. Ach ter stands groe pen ken nen 

wel is waar een ar moe de die soms in schril con trast staat met de rijk dom el ders in de sa -

men le ving, maar er zijn an de re fac to ren nood za ke lijk om de ze groe pen in een si tu a tie van 

uit slui ting te bren gen. Door de he te ro ge ni teit van de ach ter stands groe pen, is er ook

geen ex clu sief so ciaal- eco no mi sche op los sing voor die ach ter stand.

2.5 Cul tu re le ver schil len De groot ste te gen stel lin gen te ke nen zich af op cul tu -

reel ter rein. Wat wij met va kan tie in tri ge rend vin den, de moei za me com mu ni ca tie met

han den en voe ten, de ver ras sen de mis ver stan den, dat is rond uit ir ri tant in ei gen land. Het 

niet kun nen spre ken van de taal is een on over brug ba re hin der nis voor maat schap pe lij ke

par ti ci pa tie. Maar taal is meer dan de be te ke nis van de woor den. Taal brengt een cul tuur

met zich mee en die moet ook ei gen ge maakt wor den. Cul tu re le ver schil len la ten de me -

cha nis men zien waar door he te ro ge ni teit kan re sul te ren in uit slui ting. Wie de an der niet

aan voelt, wie voor al les uit leg no dig heeft, die doet min der snel mee. Cul tuur ver schil len

lei den er toe dat so ciaal- eco no mi sche ach ter stand wordt om ge zet in maat schap pe lij ke

uit slui ting.

Voor al de con fron ta tie met men sen die in sa men hang met een an de re re li gie ook

an de re ge brui ken en an de re op vat tin gen over het pu blie ke le ven heb ben, leidt tot de

vraag wat men sen dan met el kaar ge meen heb ben. Daar mee wor den ook vra gen ten aan -

zien van onze ei gen cul tuur op ge wor pen. In ver schil len de ge sprek ken werd naar vo ren

ge bracht dat we het ver le den wel eens te roos kleu rig voor stel len als we over dit soort

za ken dis cus sië ren. Want was de ver zuil de maat schap pij wel zo ho mo geen als nu soms

met heim wee ge dacht wordt? Er was im mers in het da ge lijks le ven wei nig con tact tus sen

le den van de zui len, dat wa ren apar te we rel den. Wat ook al in ver band met re li gie ter

spra ke kwam, is dat men de in di vi du a li se ring die op ge tre den is niet als lou ter ne ga tief be -

oor deelt. Men on der kent hier in ook een ont wik ke ling waar in men sen meer per soon lijk

ver ant woor de keu zes ma ken. Dit wordt als winst be schouwd. Die per soon lij ke be wust -

wor ding heeft nieu we ge spreks mo ge lijk he den ge ge ven over wat ons ten diep ste be -

weegt. Je kunt je niet zo maar ver schui len ach ter in sti tu ties en struc tu ren, je staat zèlf ter

ver ant woor ding.

Ge we zen werd ver der op de aan we zig heid van een zo ge noem de im pli cie te cul tuur 

in ons han de len die be pa lend is voor de mo ge lijk he den van in te gra tie. Men sen met een

ge deel de ach ter grond voe len el kaar me teen aan en hoe ven niet lang over bij voor beeld al -

ler lei mo re le be slis sin gen te dis cus sië ren. Die im pli cie te cul tuur is ech ter een gro ter ob -

sta kel voor in te gra tie dan een ge brek ki ge taal be heer sing. Ook al spreek je de Ne der land -

se taal, veel on der wijs op school voor on der stelt ken nis van de Ne der land se ge schie de nis. 

Sport ver e ni gin gen vra gen een dis ci pli ne in het be ta len van con tri bu tie die voor men sen

van an de re cul tu ren vreemd is. Im mi gran ten in Ne der land heb ben vaak een an de re
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hou ding te gen over onze in sti tu ten en ver e ni gin gen. Kin de ren wor den aan de poort van

school of sport club ge bracht en dan let ter lijk over ge dra gen aan de zorg van die school of

sport ver e ni ging. Voor de ou ders is die school of club een so cia le we reld voor het kind al -

leen, waar in je je als ou der niet di rect zult men gen. Zo zijn er tal lo ze per cep tie ver schil len

van el kaars ge brui ken en maat schap pe lijk han de len en ook van el kaar als per soon, die

kun nen ver hin de ren dat men sen van ver schil len de cul tu ren met el kaar in con tact ko men

of blij ven.

De mo der ne com mu ni ca tie mo ge lijk he den kun nen in dit ver band ave rechts wer -

ken. Sa tel lie ten ma ken het mo ge lijk dat men sen in den vreem de hun ei gen tv- pro gram -

ma’s blij ven vol gen, wat hun blik kan af wen den van de maat schap pij waar in zij fei te lijk le -

ven. De tech ni sche ont wik ke lin gen bren gen cul tu ren dich ter bij el kaar, maar ma ken

te ge lijk een iso le ment mo ge lijk.

2.6 Po li tiek Ten slot te is er de po li tiek. De ver hou ding tus sen maat schap pij en po -

li tiek is dras tisch ver an derd, on der meer zicht baar in een gro te te rug loop van par tij lid -

maat schap pen bij de mees te po li tie ke par tij en. Het blijkt dat som mi ge scheids lij nen voor -

bo den zijn van ver an de rin gen in het po li tie ke veld. De twee slag ar beid en ka pi taal die aan

het ont staan van de ar bei ders be we ging en de chris te lijk- so cia le be we ging ten grond slag

lag en die me de dy na miek gaf aan het po li tie ke de bat in de twin tig ste eeuw, heeft die cen -

tra le po si tie ver lo ren. De vraag of een nieu we dy na miek de po li tiek en de so cia le be we -

ging weer kan in spi re ren, is van le vens be lang voor de maat schap pij. Als de cul tu re le di ver -

si teit de cen tra le op ga ve wordt, is er geen twee po li ge dy na miek meer die het

maat schap pe lijk han de len en het po li tie ke de bat drijft.

Het ont bre ken van een cen tra le twee po li ge dy na miek doet het po li tie ke de bat

voors hands ver flau wen en de in te res se voor de po li tiek af ne men. Het ont bre ken van een

cen tra le dy na miek uit zich ook hier in dat po li tie ke stand pun ten niet meer een dui dig ver -

bon den zijn met zicht ba re groe pen. Men sen met la ge in ko mens stem men ook VVD; men -

sen met ho ge in ko mens stem men ook PvdA. De be staan de po li tie ke par tij en re pre sen te -

ren veel min der dan voor heen maat schap pe lij ke be lan gen of ge zichts pun ten.

Po li tiek en maat schap pij ver wij de ren zich van el kaar. Ener zijds is de na tio na le po li -

tiek, kort weg ‘Den Haag’, min der be lang rijk ge wor den. Dat komt ten de le door de cen tra -

li sa tie van be leid naar lo ka le over he den en ten de le door het de le ge ren van be leid naar de

Eu ro pe se Ge meen schap. ‘Den Haag’ is ver der van de sa men le ving af ko men te staan en is

zelf een pro fes sio neel ge lei de sec tor ge wor den. Be leid wordt een tech ni sche aan ge le gen -

heid, in ge ge ven door cij fer ma ti ge in zich ten: al loch to nen- quo ta, 7 pro cent Ne der land se

mu ziek bij or kes ten.

An der zijds wordt ook de maat schap pij voor de po li tiek on zicht baar. ‘Den Haag’

heeft aan macht en ge zag in ge boet. De va can te po li tie ke be leids ruim te wordt nu me de

be speeld door de markt en door be paal de or ga ni sa ties, met na me de NGO’s, en door

gro te in ter na tio na le be drij ven. Een in ter na tio naal be drijf als Hon da zet de En gel se re ge -

ring on der druk tot de EMU (Eu ro pe se Mo ne tai re Unie) toe te tre den om dat het En gel se

Pond te sterk is. Shell her ziet door de ac ties van Green peace de plan nen om de

BrentSpar in de oce aan te dum pen. De maat schap pij heeft zich an ders ont wik keld dan de
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re pre sen ta tie in de po li tie ke in sti tu ties voor on der stel len. In dit va can te po li tie ke be leid -

ster rein zul len an de re or ga ni sa ties en ver ban den ont staan die niet in het tra di tio ne le po li -

tie ke land schap pas sen. Voor de po li tiek is de maat schap pij on zicht baar ge wor den, de

maat schap pij heeft nog niet over al die ver ban den kun nen mo bi li se ren die die slui er kun -

nen op trek ken. Daar lig gen kan sen.

2.7 Con clu sies Wat le vert de rond gang op ten aan zien van de vraag naar maat -

schap pe lij ke scheids lij nen en uit slui ting, he te ro ge ni teit en on zicht baar heid? Het beeld is

ge com pli ceerd. Hoe wel met na me op so ciaal- eco no misch ter rein en in cul tu re le ver schil -

len se ri eu ze pro ble men naar vo ren kwa men, is er op geen van de af zon der lij ke ter rei nen

spra ke van scheids lij nen die tot twee de lin gen in de maat schap pij lei den. Uit slui ting sten -

den sen wor den on der kend en groe pen die bui ten de boot drei gen te val len wordt een

hel pen de hand ge bo den. Con creet gaan de zor gen uit naar de vol gen de vor men van uit -

slui ting. 

De eer ste zorg is de ex tre me zel fuit slui ting van dak lo zen, ver slaaf den en pros ti tu ti -

ees die het ge volg kan zijn van een te gro te na druk op eco no mi sche en maat schap pe lij ke

zelfred zaam heid. Ook de zorg om groe pen die zich be wust af slui ten en zich niet wil len

iden ti fi ce ren met de maat schap pij hoort hier bij. Di a co nieën en an de re van uit ker ken op -

ge rich te or ga ni sa ties voor zorg voor ver slaaf den en dak lo zen ver vul len hier con cre te ta -

ken. De maat schap pij van de zelfred za me mens stelt ho ge ei sen aan de ca pa ci tei ten van

die mens. De zelfred za me mens moet de ver ban den die hij zoekt ook kun nen vin den op -

dat hij niet een een za me mens wordt. 

Ten twee de blijft so ciaal- eco no mi sche uit slui ting een zorg: werk loos heid, ar beids -

on ge schikt heid, mar gi na li se ring in stad en plat te land. Er zul len al tijd groe pen zijn die niet

ten vol le in de rijk dom in de maat schap pij de len en waar voor bie zon de re maat re ge len no -

dig zijn. Ook bij de ze groe pen zijn ve le or ga ni sa ties in de chris te lijk- so cia le be we ging, van

vak bon den tot ker ken, ac tief be trok ken.

Ten der de dreigt uit slui ting voor al len die niet zelfred zaam zijn van we ge de spe ci -

fie ke le vensfa se of po si tie waar in zij ver ke ren: al leen staan de be jaar den, lang du rig zie ken,

veel school gaan den, ge han di cap ten. Er kun nen si tu a ties ont staan waar in men sen niet

meer mee kun nen doen als er geen gul heid is van maat schap pe lij ke krin gen die een hel -

pen de hand ge ven en als er geen vrij wil lig dienst be toon is.

Ten vier de is er de cu mu le ren de uit slui ting die ont staat als ver schil len de on voor -

de li ge po si ties el kaar ver ster ken: het al loch toon- zijn, de so ciaal- eco no mi sche po si tie, fy -

sie ke iso la tie en soms il le ga li teit creë ren sa men een uit slui ting uit het gang ba re maat -

schap pe lijk le ven die de ge trof fe nen ern stig te kort doet. Het wordt voor hen vrij wel

on mo ge lijk uit die po si tie te ont snap pen.

Ten vijf de is er een cul tu reel iso le ment. Het be ho ren tot een cul tu re le min der heid

zet maat schap pe lij ke par ti ci pa tie on der druk. Ruim te en mo ge lijk he den voor spon ta ne

ont moe ting zijn een be gin om dit iso le ment op te hef fen. Soms zal ook be wust con tact ge -

zocht moe ten wor den. Be kend heid met el kaars ge brui ken en cul tu re le ach ter gron den

maakt het mo ge lijk voor bij op per vlak ki ge ont moe tin gen met el kaar in con tact te ko men,

el kaar aan te voe len en met el kaar te wer ken en te le ven. Dui de lijk ma ken waar je zelf
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staat én res pect voor de an der zijn hier on mis baar.

De laat ste twee ge noem de vor men van uit slui ting in tri ge ren en vra gen om een na -

de re ana ly se en een bre der zicht op de te gen woor di ge cul tuur. De pri o ri tei ten van die

cul tuur zijn dui de lijk: eco no misch pro duc tie ve ar beid wordt het hoogst aan ge sla gen, on -

der wijs en zorg val len daar bui ten. Het zicht ba re maat schap pe lijk le ven is voor al in ge steld 

op eco no mi sche par ti ci pa tie en op de eco no misch weer ba ren: als je be taal de ar beid ver -

richt, dan tel je mee. Je bent in de po si tie om an de re za ken — zo als vrij wil li gers -

werk — tus sen de be drij ven door in te roos te ren. Het is díe ar beids cul tuur die ta ken die

niet eco no misch pro duc tief zijn, of die nu in ar beids ver band of in vrij wil li gers werk wor -

den uit ge voerd, uit het zicht drukt.

Met de eco no mi sche voor spoed zijn eco no mi sche pro duc ti vi teit en het ver der

ont plooi en van eco no mi sche ac ti vi tei ten de sleu tel woor den in het be leid ge wor den. De

koop zon dag heeft de kerk gang ver van gen. Dat is ar moe dig: blijk baar we ten we niets be -

ters te doen met een vrije dag. Blijk baar heb ben we niets be ters te bie den op een vrije

dag. De mo ge lijk he den tot pu blie ke ont moe ting wor den ver der in ge perkt ten gun ste van

pri va te eco no mi sche ac ti vi tei ten. De te gen woor di ge cul tuur is een een zij di ge eco no mi -

sche cul tuur. Dat is geen nieu we kri tiek, maar het ver ve len de is dat er nog steeds niets is

ver an derd in de ze mo no cul tuur.

Wie ech ter ver der kijkt, ziet dat hier van op tisch be drog spra ke is. Eco no mi sche

par ti ci pa tie is als zo da nig een be lang rijk as pect van maat schap pe lij ke par ti ci pa tie en het is

een reë le zorg als groe pen daar van uit ge slo ten wor den. Het be lang van eco no misch pro -

duc tie ve ac ti vi teit wordt ech ter gro ter als an de re ac ti vi tei ten min der la ten gel den. Het is

een ef fect van ‘bij ge brek aan be ter’. Van uit die op tiek kan een in tri ge ren de ont wik ke ling

zicht baar ge maakt wor den.

Wat in de ge sprek ken naar vo ren kwam, is dat niet door één van de ge noem de
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fac to ren uit slui tin gen ont staan, maar dat in de ver stren ge ling van die as pec ten scheids lij -

nen ont staan die tot uit slui ting kun nen lei den. De oor za ken van maat schap pe lij ke uit slui -

ting zijn he te ro geen; de groe pen die met uit slui ting be dreigd wor den, zijn he te ro geen.

Het creë ren van zicht ba re ver ban den en het her stel van maat schap pe lij ke co he sie moe -

ten van een ver trek punt uit gaan dat met de ver stren ge ling van de ze as pec ten re ke ning

houdt.

So ci aal- eco no mi sche om stan dig he den blij ven een gro te rol spe len in de mo ge lijk -

he den die men sen heb ben tot maat schap pe lij ke par ti ci pa tie. De groe pen die door an de re

as pec ten, zo als cul tuur, leef tijd of re li gie, bui ten de boot val len, be ho ren over het al ge -

meen te vens tot de so ciaal- eco no misch zwak ke ren. Maar de uit slui ting die met de ze so -

ciaal- eco no mi sche po si tie ver bon den kan zijn, is niet prin ci pi eel ver bon den met de struc -

tuur van de eco no mie. Het is de cu mu la tie van re la tief on voor de li ge po si ties die tot

uit slui ting kan lei den. So ci aal- eco no mi sche om stan dig he den zijn daar in een be lang rij ke,

maar geen be pa len de fac tor. Het op los sen van de so ciaal- eco no mi sche pro ble men neu -

tra li seert niet de maat schap pe lij ke uit slui ting.

Met ge richt be leid, van uit de over heid en van uit maat schap pe lij ke or ga ni sa ties, en

me de dank zij de eco no mi sche con junc tuur, zijn veel men sen aan werk ge hol pen. Er zijn

ook ef fec tie ve maat re ge len ge no men om be paal de groe pen aan het ar beids pro ces deel te 

la ten ne men. Maar op mer ke lijk ge noeg blij ken pas dan de ech te pro ble men te ko men. In

een van de ge sprek ken werd een veel zeg gend voor beeld ge ge ven. Via ge richt be leid bleek 

het heel goed mo ge lijk Ma rok ka nen als agent in een po li tie korps te la ten in stro men. Er -

voor te zor gen dat die Ma rok ka nen ook bij de po li tie ble ven, bleek ech ter ve le ma len

moei lij ker, zo niet on mo ge lijk. In de ei gen groep wordt die Ma rok kaan soms als een ver -

ra der ge zien; voor de col le ga’s is hij een re pre sen tant van een groep die vaak met Jus ti tie

in aan ra king komt. We dach ten dat door sa men wer king de ogen voor el kaar open zou -

den gaan en men sen naar el kaar toe zou den groei en, die idee blijkt in de prak tijk niet au -

to ma tisch op te gaan. On der de op per vlak te van reë le vraag stuk ken en anek do tes lig gen

de die pe re vra gen naar onze cul tuur en de di ver si teit in die cul tuur. Niet een so ciaal- eco -

no mi sche twee de ling of een re li gi eu ze twee de ling is de cen tra le op ga ve voor de maat -

schap pij. Het is onze om gang met cul tu re le di ver si teit, dat wil zeg gen, onze om gang met

de he te ro ge ni teit en plu ra li teit van onze sa men le ving die her ij king be hoeft.

3 Culturele diversiteit en de zelfredzame mens

De vraag waar het in de ana ly se om gaat is hoe we ont moe tings plaat sen kun nen schep pen 

waar op een ge meen schap pe lijk heid zicht baar wordt. Om die vraag te be ant woor den,

moet de cul tu re le dy na miek ver der uit ge diept wor den. Ten aan zien van maat schap pe lij ke 

par ti ci pa tie en sa men hang is de cul tu re le di ver si teit de cen tra le pro ble ma tiek die van fun -

da men te le re aard wordt dan de so ciaal- eco no mi sche. Pro ble men van so ciaal- eco no mi -

sche aard zul len al tijd de aan dacht blij ven vra gen, maar zij zijn veel al in prin ci pe op los baar.

Het is de cul tu re le pro ble ma tiek die die op los sin gen te niet kan doen of on mo ge lijk kan

ma ken. Sa men wer ken en geld ver die nen leidt niet per de fi ni tie tot maat schap pe lij ke sa -

men hang.

Cul tuur plaatst ons mid den in de the ma tiek van he te ro ge ni teit en uit slui ting.
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Cul tu re le ver schil len split sen de men sen ge meen schap op in ver schil len de groe pen die an -

de re groe pen kun nen bui ten slui ten. Die ver schil len zijn over brug baar waar door ver schil -

len de cul tu ren sa men kun nen le ven. Even wel kun nen die ver schil len niet rest loos wor den 

over won nen. Men sen zul len een ze ke re ei gen heid niet op kun nen ge ven om dat dan een

we zen lijk deel van hun iden ti teit op ge ge ven wordt. Het is die span ning tus sen ei gen heid

en ge meen schap pe lijk heid die aan el ke cul tuur een dy na miek ver leent.

Hoe kun nen men sen met ge heel ver schil len de le vens stij len en le vens over tui gin gen

iets ge meen schap pe lijks heb ben? Het be ant woor den van die vraag wordt be moei lijkt

door dat le vens stij len en over tui gin gen kris kras door onze maat schap pij heen lo pen: tus -

sen re li gi eu ze groe pen, tus sen et ni sche groe pen, en ook tus sen groe pen van ver schil len -

de leef tijd, etc. Voor de hier vol gen de ana ly se maakt het for me le on der scheid tus sen cul -

tuur en subcul tuur niet uit. Tus sen et ni sche groe pen is er strikt ge no men een ver schil in

cul tuur; als het gaat om ver schil len tus sen leef tijds groe pen, is er spra ke van subcul tu ren.

In bei de ge val len gaat het ech ter om de taak de ei gen heid van ie der te er ken nen en te

bou wen aan de ge meen schap pe lijk heid die daar nood za ke lijk bij hoort.

3.1 De nieu we so cia le kwes tie De chris te lijk- so cia le be we ging is ont staan in

een tijd van gro te maat schap pe lij ke on rust. De so cia le kwes tie waar zij mee be gon, was

dat een dui de lij ke eco no mi sche scheids lijn re sul teer de in de maat schap pe lij ke ano ni mi -

teit en mach te loos heid van iden ti fi ceer ba re groe pen  mensen, de ar bei ders en de klei ne

boe ren. De so cia lis ti sche be we ging en de chris te lijk- so cia le be we ging heb ben ie der een

ei gen ant woord op die so ciaal- eco no mi sche pro ble ma tiek wil len ge ven. Het ei gen ant -

woord van de chris te lijk- so cia le be we ging be hels de met de prin ci pes van sub si di a ri teit en

soe ve rei ni teit in ei gen kring een plu ra li teit in het maat schap pe lijk le ven. De chris te lijk- so cia -

le be we ging keer de zich te gen ener zijds het so cia lis me dat met de idee van de so li da ri teit

van de ar bei ders klas se een te een vor mig en ho mo geen beeld van de sa men le ving had. An -

der zijds keer de zij zich te gen het ato mis ti sche en ex treem he te ro ge ne in de maat schap pij

op vat ting van het li be ra lis me. In de zo ge naam de ver zui ling werd de chris te lijk- so cia le vi sie 

maat schap pe lij ke wer ke lijk heid. De ver schil len de chris te lij ke zui len en de so cia lis ti sche

zuil had den even wel één doel voor ogen: het schep pen van be te re maat schap pe lij ke om -

stan dig he den voor al len en in het bie zon der de minst be deel den. Zelfs de li be ra len wa ren

uit ein de lijk van de le gi ti mi teit van dit stre ven door dron gen. Die ge meen schap pe lij ke so -

ciaal- eco no mi sche taak was de ach ter grond waar te gen een po li tie ke en maat schap pe lij ke

dis cus sie haar dy na miek kreeg. De ‘zu ilen’ wa ren de ont moe tings plek ken van ge lijk ge -

stem den. Daar tus sen wa ren er bre de bou le vards van het maat schap pe lijk le ven waar op

men an de ren kon ont moe ten — als men dat ten min ste wil de, want veel al liep men langs

el kaar heen. En er wa ren plaat sen ach ter af waar men sen van ver schil len de ‘zu ilen’ el kaar

kon den ont moe ten zon der le den van de ei gen zuil voor het hoofd te sto ten. De ‘ve rzu -

iling’ heeft een gro te bij dra ge ge le verd aan de har mo ni eu ze ont wik ke ling van de Ne der -

land se maat schap pij ge du ren de de twin tig ste eeuw. Zij had ech ter twee fun da men te le be -

per kin gen: ener zijds leun de zij sterk op de maat schap pe lij ke dy na miek van ar beid en

ka pi taal uit de ne gen tien de eeuw. An der zijds schoot de ver zui ling te ver door door dat

ook de chris te lijk- so cia le be we ging zelf van el kaar ge sche iden plei nen be woon de in een
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pro tes tant se en een ka tho lie ke ‘zuil’. De ker ke lij ke af fi li a tie had het on ge wen ste ef fect

van maat schap pe lij ke ex clu si vi teit; de ‘zu ilen’ wa ren ook get to’s.

In tus sen is de so cia le kwes tie van de ne gen tien de eeuw goed deels op ge lost, al thans 

in Ne der land en zijn buur lan den. De span ning tus sen ar beid en ka pi taal die aan de so cia le

kwes tie ten grond slag lag, is niet meer de be lang rijk ste drij ven de po li tie ke en maat schap -

pe lij ke kracht. Eco no misch zijn er nog steeds knel pun ten, maar er is geen een dui dig iden -

ti fi ceer ba re groep die hier van slacht of fer is. Eco no misch be leid is ook veel eer een kwes -

tie van over leg tus sen be lang heb ben den ge wor den, geïn sti tu tio na li seerd in de SER. Met

de ze con struc tie wer den po li tiek en maat schap pij ont last van een po ten ti eel ont wrich -

tend con flict. Op dat ge bied zijn er de af ge lo pen hon derd jaar veel ont wik ke lin gen ten

goe de ge weest.

Ont ker ke lij king en se cu la ri se ring heb ben de plei nen van de chris te lijk- so cia le be -

we ging ver der doen ver va gen en ver val len. Een pu blie ke a- re li gi o si teit naast een pri vaat

veel go den dom van spi ri tu e le en re li gi eu ze be we gin gen is ken mer kend voor de te gen -

woor di ge sa men le ving. Daar mee ver schuift het de bat over de in rich ting van de maat -

schap pij. Er is geen cen tra le so ciaal- eco no mi sche pro ble ma tiek voor een cul tu reel plu ra le 

maat schap pij die daar over de bat teert, zo als ar beid en ka pi taal de span nings boog was

voor de ‘ve rzui lde’ maat schap pij. De cul tu re le plu ra li teit zèlf is nu on der werp van de bat

ge wor den. Het gaat om de vraag naar wat ons bindt en wat wij ge meen schap pe lijk heb ben 

ge ge ven de blij ven de cul tu re le di ver si teit. De vraag naar he te ro ge ni teit en ho mo ge ni teit

van de maat schap pij wordt zo op een an der ni veau ge bracht. Cul tu re le plu ra li teit stelt de

aard van ons sa men le ven als zo da nig ter dis cus sie: wat heb ben we ge meen schap pe lijk als

we een cul tu re le plu ra li teit waar de ren en wil len be hou den. Wel ke plu ra li teit wil len wij,

le den van de ze sa men le ving, be hou den of zijn er gren zen aan ons ver mo gen tot in te gra tie, 

dat wil zeg gen, zijn er za ken die ab so luut on aan vaard baar zijn voor ons, die wij niet kun -

nen of wil len in te gre ren? Die vraag komt mis schien preg nan ter naar vo ren door de con -

fron ta tie in ei gen huis met vreem de cul tu ren, het gaat ten diep ste om de al ge me ne vraag

naar de ba sis van maat schap pe lij ke par ti ci pa tie. Niet kun nen om gaan met cul tu re le di ver -

si teit leidt tot een on zicht ba re maat schap pij: als we niet dui de lijk kun nen ma ken waar wij

zelf voor staan, kan de an der ons niet zien, en zul len wij die an der niet in diens ei gen heid

zien. Wij en de an der zul len dan nooit een sa men le ving vor men om dat we niet zien wat

we ge meen schap pe lijk heb ben. 

3.2 Her ij king van be grip pen Om gaan met cul tu re le plu ra li teit volgt als grond -

mo tief dat van ka pi taal en ar beid op. We heb ben niet meer van doen met een sim pe le te -

gen stel ling op de ene di men sie van ar beid en ka pi taal, maar met de op een sta pe ling van te -

gen stel lin gen op ver schil len de as pec ten — bij voor beeld men sen die bui ten ge slo ten

drei gen te wor den door dat zij be ho ren tot een be paal de re li gie èn een be paal de cul tuur

èn een be paal de ge ne ra tie. Ons be grip penap pa raat be hoeft daar om een her ij king. De he -

te ro ge ni teit van de scheids lij nen en de he te ro ge ni teit van de even tu eel uit ge slo ten groe -

pen ver eist an de re be grip pen om de ver ban den tus sen men sen te be schrij ven.

De stel ling dat de te gen woor di ge maat schap pij een af na me laat zien van de be trok -

ken heid op de ge meen schap is niet een dui dig te on der bou wen — wèlke ge meen schap
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moet men dan eerst vra gen. De pro ces sen van in di vi du a li se ring zijn als zo da nig geen ont -

wik ke lin gen naar een in di vi du a lis ti sche, laat staan egoïs ti sche men ta li teit. Wat in onze cul -

tuur speelt, moe ten we op een an de re wij ze be schrij ven. Wat we zien is de op komst van

de zelfred za me mens, de mens die zelf steeds moet kie zen waar toe hij be hoort, bij wie hij

thuis is, wat zijn le vens doelein den zijn, wel ke zijn ide a len zijn.

De zelfred za me mens ver schijnt op een mo ment dat het maat schap pe lijk be stel al -

leen maar de keu ze tus sen in di vi du a lis me of col lec ti vis me laat. Die te gen stel ling is voor -

bij — het op tre den van een coa li tie van li be ra len en so ciaal- de mo cra ten op dit mo ment in 

de Ne der land se po li tiek is daar het dui de lijk ste te ken van. Wat het maat schap pe lijk le ven

laat zien, laat zich het bes te cryp tisch om schrij ven als col lec tief in di vi du a lis me en in di vi du eel

col lec ti vis me.

Ener zijds het ‘co lle ctief in di vi du a lis me’. Wel is waar zijn de keu zes op de markt hei -

lig en zijn die als vol strekt in di vi du eel te be schou wen, maar we de len die met an de ren.

Dat ge beurt be wust: wij be pa len bij wel ke an de ren we wil len ho ren. Ons koop ge drag is

heel tri vi aal, maar vol strekt niet be te ke nis loos. Wel ke kle ding we ko pen, wel ke au to, etc.

wordt me de be paald door de groep waar toe we wil len be ho ren. De ska ter kleedt zich

an ders dan de za ken man, en weet zich vaak ook te kle den als hij de za ken man ont moet; in 

Ne der land draag je geen bont; de au to mo bi list die de Shell- pomp voor bij reed, was me de

een te ken voor de olie maat schap pij om iets an ders met de Brent- Spar te gaan doen. Het

gaat hier om iets fun da men te lers dan slechts mo de gril len en groeps druk die op mid del ba -

re scho len ou ders nog wel eens tot wan hoop brengt. Hoe je je pu bliek pre sen teert, ver -

telt iets over wie je bent en met wie je je ver bon den voelt. Ook het ko pen op de markt is

geen neu tra le aan ge le gen heid maar ver raadt iets over wie we zijn. Ons con su me ren is

ver bon den met onze le vens stijl en met onze le vens hou ding en heeft dus te ma ken met

onze ver ant woor de lijk heid. Het laat zien waar voor wij ons wil len in zet ten.

An der zijds is er een ‘i nd iv id ueel col lec ti vis me’. De col lec tie ve re gels en voor zie nin -

gen van onze maat schap pij zijn er op ge richt het in di vi du een be paald mi ni mum te ga ran -

de ren. Op dat mo ment wordt ons in di vi du e le, kleur rij ke le ven op ge me ten vol gens de col -

lec tie ve norm. Voor de so cia le rechts staat be staan we slechts als in di vi du voor zo ver we

ei gen schap pen de len met meer de re in di vi du en. We wor den be na derd vol gens al ge me ne

ca te go rieën: al loch toon, au toch toon, twee ver die ner, wao- er, mid den groe pen, ou de re,

jon ge re, etc. De maat schap pij geeft hier te gen strij di ge sig na len: ont wik kel je zelf, maak je

ei gen keu zes, maar die moe ten wel pre cies bin nen het be leids ma tig uit ge stip pel de col lec -

tie ve stra mien pas sen.

Zo lang we blij ven den ken in ter men van in di vi du eel te gen over col lec tief, mis sen we 

de kwa li teit van het maat schap pe lij ke. Van ouds wor den de ter men so li da ri teit en col lec -

tief ener zijds, en egoïs me en in di vi du eel an der zijds nauw met el kaar ver bon den. Voor al

de kop pe ling so li da ri teit en col lec tief doet voor ko men dat egoïs me en in di vi du a li se ring

de zelf de waar den zijn. Maar de wij ze waar op so li da ri teit is be li chaamd in de ver schil len de

col lec tie ve re ge lin gen en pre mies in de so cia le ze ker heid en ge zond heids zorg, maakt het

vol strekt on dui de lijk wie met wie so li dair is. So li da ri teit be trok ken op het col lec tief

koopt de so li da ri teit af van de per soon en maakt maat schap pe lij ke ban den on zicht -

baar — men is so li dair met een on ge de fi ni eer de ge meen schap. So li da ri teit wordt een
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kos ten post op het loon strook je.

Soms gaat ‘so li da ri teit’ ook te gen de ei gen ver ant woor de lijk heid van men sen in.

Pen sioen re ge lin gen bij be drij ven, bij voor beeld, blij ven uit gaan van een dienst ver band van

40 jaar bij één werk ge ver ter wijl de prak tijk een veel dy na mi scher ar beids markt laat zien.

Als we so li da ri teit zo be trek ken op een ano niem col lec tief, wordt ie de re ver bie zon de ring 

voor in di vi du e le om stan dig he den een af breuk van die so li da ri teit en dus een ui ting van

egoïs me. We ont ne men de mens dan niet al leen de mo ge lijk heid ver ant woor de lijk heid

voor zich zelf te dra gen, we mis sen ook de be te ke nis van so li da ri teit. So li da ri teit is een

maat schap pe lij ke kwa li teit die de ogen opent voor wat buìten de ei gen ge meen schap ge -

beurt en voor wat van buìten de ei gen ge meen schap om hulp vraagt.

Spre ken over col lec tief in di vi du a lis me en in di vi du eel col lec ti vis me maakt dui de lijk

wel ke pro ces sen zich hier af spe len en waar om het moei lijk is ver schil len tus sen groe pen

van men sen te be noe men. Zicht ba re ver ban den wor den net zo vloei baar als de mo de,

spe ci fiek sa men han gend met de si tu a tie waar in de per soon zich be vindt. We kun nen niet

meer in bre de maat schap pe lij ke ca te go rieën spre ken: ‘de’ boer, ‘de’ mid den stand, ‘de’ al -

loch toon, ‘de’ werk ne mer. Men sen be ho ren tot ver schil len de groe pen op het zelf de mo -

ment of wis se lend in de tijd en kun nen niet op één en kel be lang wor den aan ge spro ken.

De mo der ne mens leeft in een ca lei do scoop van in di vi du e le rol len en col lec tie ve bin din -

gen. Als we wil len voor ko men dat de zelfred za me mens een een za me mens wordt, moe -

ten we er aan wer ken dat die zelfred za me mens ver bin din gen kan ma ken tus sen de ver -

schil len de rol len en be lan gen.

3.3 Maat schap pe lij ke par ti ci pa tie De ver schui ving van de so cia le kwes tie be te -

kent dat wat we on der par ti ci pa tie in de maat schap pij ver staan her zien moet wor den.

Ver be te ring van so ciaal- eco no mi sche om stan dig he den voor al len en be scher ming te gen

de nuk ken van de con junc tuur wa ren cen tra le doel stel lin gen van het be leid ge du ren de de

tijd dat de as ar beid- ka pi taal de cen tra le po li tie ke en maat schap pe lij ke dy na miek was. Par -

ti ci pa tie in de eco no mie was hoofd doel van het be leid. Par ti ci pa tie in de eco no mie stond

ge lijk aan maat schap pe lij ke par ti ci pa tie. Die ge lijk scha ke ling heeft be paald wat we on der

eman ci pa tie ver ston den.

In de zo ge naam de eman ci pa tie van de ka tho lie ken en ge re for meer den die aan het

ein de van de ne gen tien de eeuw be gon, wa ren ver schil len de drijf ve ren te on der ken nen. In 

de on der ha vi ge ana ly se is een be paald as pect van be lang. Voor zo ver aan wijs ba re groe pen 

niet par ti ci peer den in de maat schap pij, moes ten eman ci pa tie pro ces sen op gang ko men

zo dat de ze groe pen tot zelf stan di ge en zelfred za me par ti ci pa tie in het eco no misch pro ces 

in staat wa ren. Uit ein de lijk kon den de ze groe pen dan na een in haal slag aan slui ten bij de

hoofd stroom van de maat schap pij. Ge slaag de eco no mi sche par ti ci pa tie be te ken de dat

die groep tot maat schap pe lij ke en po li tie ke was dom was ge ko men. In de ze vorm van

eman ci pa tie was het be le ven van een ei gen iden ti teit in bij voor beeld het on der wijs en an -

de re maat schap pe lij ke ver ban den, een stra te gi sche ma noeu vre om te kun nen eman ci pe -

ren en om uit ein de lijk die ei gen iden ti teit weer in te le ve ren voor een al ge meen heid zo -

dra de ei gen groep vol le dig kon mee ko men in de hoofd stroom. Zo kan men het ver haal

van de op komst van de ar bei ders be we ging en de chris te lijk- so cia le be we ging, via de

16 Hans Groen



ver zui ling en de ont zui ling tot de ves ti ging van de li be ra le maat schap pij in de laat ste de -

cen nia van de twin tig ste eeuw le zen. Zo kan men ook de eman ci pa tie van de vrouw, la ter

in de twin tig ste eeuw, be schrij ven. Eman ci pa tie is in die le zing niet een ont wik ke len van

en vol groei en in ei gen heid, maar een ach ter stand in ha len en deel krij gen aan de al ge meen -

heid.

Bin nen de ka ders van ar beid en ka pi taal was de he te ro ge ni teit van de ver zui ling

slechts een tij de lijk fe no meen, stra te gisch nood za ke lijk om de ho mo ge ni teit van de al ge -

meen heid te be werk stel li gen. Nu de as ar beid- ka pi taal haar drij ven de dy na miek ver lo ren

heeft en de cul tu re le di ver si teit zelf on der werp van het maat schap pe lijk de bat ge wor den

is, is er be grips ma tig en men taal een pro bleem dit de bat te voe ren. Be grips ma tig om dat

onze be grip pen niet ge schikt zijn nieu we as sen van maat schap pe lij ke dy na miek te be noe -

men en werk zaam te ma ken. Ons be grip penap pa raat is af ge stemd op de te gen stel ling tus -

sen ar beid en ka pi taal, op cul tu re le ho mo ge ni teit en op eman ci pa tie als deel krij gen aan

de al ge meen heid.

Men taal is het ver zet nog gro ter. Ons ei gen ont zuil de ver le den speelt ons hier par -

ten: we dach ten dat we na de ont zui ling een al ge me ne cul tuur had den ge kre gen die we

ver der im pli ciet kon den la ten om dat die wel dui de lijk was: die was ge woon de vol gen de

stap in de mo der ni se ring. Die ‘a lg em ene cul tuur’ is ech ter ide o lo gisch leeg en is geen plek

van ont moe ting of van strijd. Voor ‘niets’ kun je noch kie zen noch vech ten.

In de te gen woor di ge cul tu re le dy na miek wor den we vol gens de tra di tio ne le en nog 

steeds pre va le ren de vi sie op maat schap pe lij ke ont wik ke ling ge con fron teerd met nieu we

eman ci pa tie pro ces sen, met groe pen die op nieuw via de be le ving van de ei gen iden ti teit

zich zul len gaan aan slui ten bij de hoofd stroom in de maat schap pij. We wor den in de ze

nieu we eman ci pa tie ge con fron teerd met pro ces sen waar van wij dach ten dat wij die al

lang ach ter ons ge la ten had den. Van uit het vol gens ons on ver mij de lij ke eind doel, na me lijk 

aan slui ting bij de al ge meen heid, wil len we die nieu we groe pen de om weg via de be le ving

van de ei gen iden ti teit be spa ren en haast ont zeg gen. Van uit die al ge me ne cul tuur wordt

bij voor beeld het vor men van scho len op re li gi eu ze grond slag als een on ge wen ste zuil vor -

ming van de hand ge we zen. Van uit die al ge meen heid wor den cul tu re le ver schil len ge ba ga -

tel li seerd: in te gra tie van ver schil len de cul tu ren kan al leen door de ei gen heid op te ge ven

voor niets zeg gend heid.

Er zijn nieu we be grip pen no dig om een in te gra tie te schet sen die niet ten kos te

gaat van de ei gen heid van de ver schil len de groe pen. Het is de taak in de ko men de tijd een

nieu we, zin vol le plu ra li teit en he te ro ge ni teit plaats te ge ven zon der die tot niets zeg gend -

heid te wil len in te gre ren en zon der die plu ra li teit een maat schap pe lijk breek ij zer te la ten

zijn. Via een le ge al ge meen heid is een zin vol le plu ra li teit en he te ro ge ni teit niet te be rei -

ken. De moei lijk heid is ech ter dat die le ge al ge meen heid diep in onze cul tuur is ge wor teld 

om dat zij sa men hangt met de tijdsho ri zon van onze cul tuur en het ge loof in de op los baar -

heid van pro ble men.

3.4 Tijdsho ri zon Maat schap pe lij ke co he sie ont staat op ter mijn door mee doen

aan en op gaan in de al ge meen heid — dat is de on uit ge spro ken pro ce du re die aan onze te -

gen woor di ge cul tuur ten grond slag ligt. En on te gen zeg ge lijk is dat ook vaak de gang van
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za ken. Een or ga ni sa tie die met een uit ge spro ken iden ti teit be gint, raakt de scher pe kant -

jes vroeg of laat kwijt — ver wa tert, zul len som mi gen zeg gen. In ie der ge val wordt het be -

houd van de ver wor ven po si tie een nieu we op dracht die nor me rend wordt voor het han -

de len van de or ga ni sa tie, naast wat puur en zui ver aan de oor spron ke lij ke iden ti teit

ont springt. Het wil len mee doen te gen over en sa men met an de re or ga ni sa ties ci vi li seert de 

ei gen or ga ni sa tie. Ci vi li se ren is een term die schijn baar meer in houd heeft dan al ge meen -

heid, maar in fei te even goed een in houd ge ge ven moet wor den. Wat onze cul tuur on der

ci vi li sa tie ver staat is het aan slui ten bij de stand van de cul tuur in een wes ter se maat schap -

pij op een wil le keu rig mo ment. Met de ze no mi na lis ti sche de fi ni tie is geen cul tuur re la ti vis -

me be doeld. Met Im ma nu el Kant heeft onze cul tuur de idee op ge daan dat ci vi li sa tie in de

rich ting werkt van een meer ra tio ne le en mo reel au to no me mens. We ge lo ven dat de

ont wik ke ling van de cul tuur in een op gaan de lijn gaat naar mo reel be te re tij den. Maar nog

meer le ven we uit diens idee dat de ‘n atuur’ het zo voor zien heeft dat we toch wel bij dat

sta di um uit ko men, goed schiks of kwaad schiks, ge wild of on ge wild. En dus is el ke ver an de -

ring een ver an de ring ten goe de, want in de rich ting van dit voor zie ne doel, en wordt over

de rich ting van de ver an de ring niet ge spro ken. Die rich ting moet wel bui ten het ge sprek

blij ven, want wie zou de moed heb ben het eind doel van ra tio na li teit en mo re le au to no -

mie ter dis cus sie te stel len? De rich ting van de ver an de ring is niet meer dan de uit komst

van de stem men die mee doen aan het de bat in de maat schap pij. Dat re sul taat nor meert

ook wie mo gen mee doen aan het de bat, na me lijk zij die de stand van het de bat op dat mo -

ment als ge ge ven aan ne men en van uit die ge ge ven heid een vol gen de stap wil len zet ten.

Op het mo ment dat iden ti tei ten zich aan die nen die de rich ting van de al ge meen heid kri ti -

se ren en mis schien wel een an de re rich ting wil len gaan, heb ben die de keu ze tus sen mar -

gi na li se ring, en dat wil zeg gen: uit slui ting, of het op ge ven van de ei gen heid tot niets zeg -

gend heid.

De te gen woor di ge cul tuur vraagt een kri tiek loos aan slui ten bij de dy na miek van de

ver an de ring. Waar heen de ver an de ring gaat, daar moet men naar toe. Ie der die niet snel

ge noeg mee gaat of vraag te kens zet bij de in ge sla gen rich ting, stelt zich zelf als con ser va tief 

en be houd zuch tig bui ten de dy na miek van de cul tuur. Het zijn ech ter geen in hou de lij ke

over we gin gen die hier bij spe len, maar pro ce du re le — de stand van de dis cus sie is nu een -

maal zo dat we geen dis cus sie van 10, 20, 40, 100 jaar ge le den wil len her ha len. In houd is

van vroe ger, is be houd; nu is dy na miek, ver an de ring, waar voor niets nor me rend kan zijn,

niets dan wat zich eerst heeft over ge ge ven aan die ver an de ring.

Dat be te kent ove ri gens niet dat de rol van groe pen die een an de re vi sie heb ben is

uit ge speeld. Als er een ethisch te kort wordt ge con sta teerd, mo gen zij aan tre den. De ver -

an de ring weet de ethi sche pro fes si o nals te vin den en zij mo gen zich be wij zen in hun func -

tio na li teit en mo der ni teit door ach ter af de rich ting van de ver an de ring te ko men ze ge -

nen.

De al ge meen heid mag geen in houd heb ben, de ver an de ring geen rich ting ge ge ven

wor den. Om dat de ver an de ring geen rich ting ge ge ven mag wor den, is er geen vi sie op

hoe de maat schap pij er over 10, 20, 50 jaar moet uit zien. Men sen heb ben nog wel ide a len

of dro men, maar die mo gen in het pu blie ke de bat niet con creet door wer ken. Die in hou -

de lijk heid zou na me lijk de pro ce du ra li teit in ge vaar bren gen, en mo ge lijk twee dracht of,
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er ger, ‘mee rdracht’ zaai en.

3.5 Op los baar heid Daar mee ont staat ook een kort ade mig heid wat be treft al ler -

lei po li tie ke en maat schap pe lij ke pro ble men. Men spreekt wel eens van een kwik- fix cul -

tuur. We be den ken voor con cre te pro ble men con cre te op los sin gen en ge lo ven dat we

al le pro ble men kun nen op los sen als we de juis te tech nie ken en de juis te pro ce du res heb -

ben ge von den. Dat op zich zelf is een in tri ge ren de ont wik ke ling, dat we nu uit slui tend en

voor al ge lo ven in de op los baar heid van pro ble men. Was er in het be gin van de eeuw mis -

schien nog een voor uit gangsi dee, die is in twee we reld oor lo gen ten gra ve ge dra gen. De

twin tig ste eeuw is voor al de eeuw van de mo der ni teit ge weest met het daar bij be ho ren -

de idee van de maak baar heid. Maar ook die idee is op ge ge ven; mis schien wel het meest

let ter lijk af ge bro ken met de flats van de Am ster dam se Bijl mer meer. Nu we ‘pos tm odern’ 

zijn ge wor den, blijft over de idee van de op los baar heid van pro ble men. Pro ble men zul len

dan wel niet van zelf ver dwij nen, zo als het voor uit gangs den ken wist, noch kun nen we die

voor ko men door de maat schap pe lij ke om stan dig he den naar onze hand te zet ten, wat de

idee van de maak baar heid was. Wat ons over blijft is dat we pro ble men kun nen op los sen.

Er gaat na tuur lijk wel eens wat mis en de be lang rijk ste vraag is dan wie, waar en wan neer

een pro ce du re of re gel niet heeft op ge volgd. Het ant woord op die pro ce du re le vraag

moet ver werkt wor den in be te re pro ce du res die stip ter op ge volgd moe ten wor den bij

een vol gen de ge le gen heid. Als we de za ken pro fes si o ne ler aan pak ken, treedt een vol gen -

de keer die fout niet meer op.

Pro fes si o na li teit en func tio na li teit zijn de cen tra le waar den voor het han de len die

naad loos bij de le ge al ge meen heid aan slui ten. Ta ken moe ten zo veel mo ge lijk ge stroom -

lijnd wor den en uit ge voerd door ‘pr ofe ss i onals’, per so nen die nauw ge zet, kun dig en ef fi -

ciënt een spe ci fie ke taak uit voe ren. Bin nen be drij ven en or ga ni sa ties wor den steeds meer 

af ge ba ken de ta ken aan spe cia lis ten over ge la ten. Het is niet al leen de ar beids or ga ni sa tie

bin nen de be drij ven die daar toe aan zet, ook door re gel ge ving van we ge de over heid ont -

staat de ze ten dens. Die ont wik ke ling straalt uit naar de maat schap pij als ge heel. Zelfs

voor vrij wil li gers werk wor den steeds meer vaar dig he den voor on der steld. On ge schoold

vrij wil li gers werk is met de on ge school de ar beid aan het ver dwij nen.

Het stroom lij nen van al ge me ne dien sten tot één cen tra le dienst voor de bur ger

voor komt dat men sen al ler han de be zoe ken moe ten af leg gen om iets ge daan te krij gen.

Het ver groot ech ter ook de uni for mi teit van dien sten: al les is ge re geld voor ie der een,

maar niets is ge re geld voor ie mand in het bie zon der. Bin nen de gees te lij ke ge zond heids -

zorg is het bij voor beeld vol strekt on ze ker of de hulp ver le ner die je via een Ri agg krijgt af -

fi ni teit heeft met je re li gi eu ze over tui ging. Spe ci fie ke, per soon lij ke om stan dig he den wor -

den de uit zon de ring die nog er gens in de al ge me ne re gels zou den moe ten wor den

in ge past. 

Pro fes si o na lis me en func tio na lis me la ten de vraag: voor wie en waar toe, on be ant -

woord. Als er iets mis gaat, blijkt vaak dat ie der voor zich de pro ce du res nauw ge zet heeft

op ge volgd — in ie der ge val dat stuk je van de pro ce du re heeft ge daan dat on der zijn of

haar di rec te ver ant woor de lijk heid viel. Dat die op ge split ste pro ce du ra li teit en pro fes si o -

na li teit iets op le ver de dat te gen de geest van de re gels in ging, daar voor kan nie mand
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ver ant woor de lijk wor den ge hou den. Ie der een heeft im mers ge daan wat hij of zij moest

doen. Nie mand is ver ant woor de lijk voor het ge heel. Nie mand maakt fou ten, fou ten tre -

den op.

3.6 De zelfred za me mens In de le ge al ge meen heid ver schijnt de zelfred za me

mens ten to ne le. Dat is de ro de draad die de er va rin gen van de ver schil len de or ga ni sa ties

die we ge spro ken heb ben met el kaar ver bindt. Men sen wil len in hun zelfred zaam heid

wor den aan ge spro ken en moe ten hulp kun nen ge ven en ont van gen als die zelfred zaam -

heid wordt over vraagd. Als men sen zo een thuis kun nen vin den in de maat schap pij, ont -

staat een sa men le ven in plu ra li teit.

Er heeft een ont wik ke ling van in di vi du a li se ring plaats ge had waar door per so nen los

zijn ge ko men van groe pen en ver ban den in de maat schap pij die in de tijd le vensfa sen met

el kaar ver bin den. Men sen bin den zich niet meer uit ge woon te, maar kie zen be wust voor

be paal de ver ban den en voor een af zien ba re tijd. Bij wie men zich aan sluit, wis selt met de

le vensfa se waar in men ver keert. Men spreekt wel van een ‘lap pen de ken- bi o gra fie’: per so -

nen moe ten zelf uit de ver schil len de stuk jes van hun le ven een voor hen zin vol le iden ti teit 

en le vens loop sa men stel len. Die lap pen de ken- bi o gra fie geeft een vrij heid om ei gen en

nieu we we gen in te slaan. Maar in het uit voe ren van die taak staat de mens al leen om dat

ook de ver ban den waar men zich bij aan sluit aan de per soon lij ke keu ze zijn on der wor -

pen. De zelfred za me mens is geen egoïs ti sche of in di vi du a lis ti sche mens. Het is een mens

die nog steeds an de ren no dig heeft en an de ren op zoekt. Het is een mens die de ont moe -

ting met de an der ech ter niet meer aan ge bo den wordt van uit be staan de ver ban den. Hij of 

zij moet die ont moe ting steeds uit zich zelf zoe ken en be gin nen.

De zelfred za me mens wordt soms ook over vraagd. De ver vul ling van zelf ge ko zen

en door de sa men le ving ge vraag de ta ken vindt meer en meer in een be perk te tijdspan ne

plaats, zo tus sen de der tig en vijf tig. Daar voor is men jon ge re met een ei gen we reld; daar -

na wordt men ou de re, in weer een ei gen we reld. Ie der voor zich moet een zin vol ver -

band tus sen die fa sen zien te leg gen; ie der is nog wel ver bon den met lot ge no ten, men sen

in de zelf de le vensfa se of met de zelf de in te res sen en be lan gen, maar niet meer van zelf -

spre kend met men sen in an de re le vensfa sen of men sen met an de re be lan gen.

Toch heeft de zelfred za me mens ver ban den no dig die een ze ke re zelfred zaam heid

on der steu nen en waar in de ei gen keu zes ge deeld kun nen wor den met an de ren. Die ver -

ban den heb ben net als die mens een dui de lij ke, ver ant woor de lij ke iden ti teit. Dui de lij ke

ver ban den ma ken sa men wer king en in te gra tie mo ge lijk. Het be lang van die ver ban den

kan op het ni veau van de maat schap pij als ge heel ech ter moei lijk wor den gel dig ge maakt.

Daar heerst de le ge al ge meen heid waar in niet al leen het maat schap pe lijk be staan van de

mens, maar ook diens per soon lij ke le vens loop wordt op ge deeld in pro fes sio neel te be he -

ren pe ri o des. In het ex tre me leidt dat er toe dat el ke le vensfa se als een nieuw be gin op

zich zelf komt te staan en el ke baan weer een nieu we uit da ging die niet voort bouwt op

een voor gaan de baan en geen be lof te in houdt voor een vol gen de. Je bouwt niet voort op

wat je ge wor den bent. Het ver schijn sel van ‘jobho ppen’, met het zelf de kunst je steeds

voor meer geld van werk ge ver wis se len, is een sig naal dat die ont wik ke ling zich in der daad 

af te kent.
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In de zelfred za me mens ligt de dra ma tiek van de ze tijd. De zelfred za me mens past

bij de tijdsho ri zon en het ge loof in de op los baar heid van pro ble men in de te gen woor di ge

cul tuur. De zelfred za me mens zal de ver an de ring geen rich ting ge ven, maar ver an dert zelf 

met de ver on der stel de rich ting mee. Voor de op los sing van pro ble men is die zelfred za me 

mens de aan ge we ze ne om func tio neel en pro ce du reel juist te han de len. Na ge da ne ar beid 

als ra der tje in het ge heel, mag die zelfred za me mens zich in de ei gen pri va te krin gen en

net wer ken te rug trek ken — als die mens die net wer ken ten min ste heeft, an ders kan hem

of haar dat nog ge leerd wor den.

Maar wat op het eer ste ge zicht lijkt aan te slui ten bij de au to no mie en in di vi du e le

ver ant woor de lijk heid van de mens, is op het twee de ge zicht ook een op ge leg de keu ze.

Van af on ge veer 1980 komt een ne o con ser va tie ve tijd geest in de po li tiek en eco no mie

naar vo ren — de re ge rin gen That cher en Rea gan die zich be rie pen op  de eco noom Fried -

man; de ‘no -no nsens’ -r eg eri ngen in Ne der land — die in re ac tie op de te om vat ten de col -

lec tie ve voor zie nin gen van de ver zor gings staat de na druk legt op vrije markt en de ei gen

ver ant woor de lijk heid van de bur gers. De markt werd het cen tra le re fe ren tie punt, haast

de me ta foor voor de maat schap pij. Nu dit ne o con ser va tis me ver kleurd is naar ‘paars’ of

af ge lost door een ‘de rde weg’, blijkt dat die zelfred za me mens dik wijls een al leen staan de

mens is ge wor den. Aan de ene kant ont ne men voor zie nin gen en struc tu ren de mens mo -

tie ven om el kaar te ont moe ten en met en voor el kaar za ken te re ge len. Aan de an de re

kant zijn de plei nen van de maat schap pij prak tisch ge heel over ge no men door de markt.

Ie der een is voor al een aan bie der van iets en moet zich zelf zien te ver ko pen.

In de zelfred za me mens ligt de winst en de mo ge lijk heid van onze tijd: het in di vi du

kan meer in diens ver ant woor de lijk heid wor den aan ge spro ken. Het komt er meer op aan 

wie je bent en waar je voor staat, ver schui len ach ter een col lec tief is moei lij ker ge wor -

den. De zelfred za me mens is prin ci pi eel aan spreek baar op de ei gen ver ant woor de lijk -

heid. In de ei gen le vens loop moet die zelfred za me mens de ver schil len de le vensfa sen en

ver ant woor de lijk he den die daar bij ho ren in een zin vol ge heel ver bin den. Daar bij weet die 

mens dat ze ker he den niet be staan en dat in het ei gen le ven tij den van voor spoed en te -

gen spoed zich kun nen af wis se len. Die er va ring kan de aan lei ding zijn dat de zelfred za me

mens ver ant woor de lijk heid neemt voor an de ren. Voor díe mens moe ten plei nen aan ge -

legd wor den waar op die de an der kan ont moe ten.

4 Ontmoeting en samenhang

Van de vraag naar scheids lij nen en uit slui ting sten den sen in de maat schap pij zijn we te -

recht ge ko men bij de zelfred za me mens. De ver on der stel ling dat af ne men de maat schap -

pe lij ke sa men hang en het on zicht baar wor den van de maat schap pij twee kan ten van de -

zelf de munt zijn, werd in de con sul ta tie van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties be ves tigd.

Er ble ken maat schap pe lij ke scheids lij nen te con sta te ren en de daar mee sa men han -

gen de uit slui tin gen wor den veel al on der kend. Op twee pun ten ble ven er ech ter die per -

lig gen de pro ble men. Ten eer ste de cu mu le ren de uit slui ting. Als men sen op ver schil len de

as pec ten, zo als in ko men, so ciaal- eco no mi sche po si tie, re li gie, cul tuur, in een on voor de li -

ge po si tie zit ten, blijkt het moei lijk hier iets aan te doen. Men sen in die po si tie ont glip pen

aan de hel pen de han den die er zijn en par ti ci pe ren daar door niet meer in het
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maat schap pe lijk le ven.

Ten twee de ble ken cul tu re le ver schil len een be lang rij ke hin der nis voor maat schap -

pe lij ke par ti ci pa tie. Ver schil len in cul tuur ble ken suc ces vol le maat re ge len ten aan zien van

bij voor beeld ar beids par ti ci pa tie te niet te kun nen doen.

De cu mu le ren de uit slui ting laat zien dat als men sen niet van uit het ge meen schap -

pe lij ke in hun le ven ge kend wor den, zij voor de maat schap pij on zicht baar wor den en de

maat schap pij on zicht baar voor hen. De cul tu re le ver schil len la ten zien dat als er geen ge -

meen schap pe lijk heid tus sen men sen is, de sa men hang ver dwijnt. In de ver de re ana ly se

van hoe de te gen woor di ge maat schap pij met cul tu re le ver schil len om gaat, bleek dat de

scheids lij nen die he te ro ge ni tei ten in de maat schap pij schep pen ook in de bi o gra fie van ie -

der in di vi du kun nen op tre den. De tijdsho ri zon van de cul tuur, waar in al le ver schil len in

een le ge al ge meen heid moe ten op gaan, en het ge loof dat al le maat schap pe lij ke pro ble -

men op los baar zijn, maakt het moei lijk naast die he te ro ge ni teit en plu ra li teit een zin vol le

ge meen schap pe lijk heid te den ken.

De maat schap pij is een func tio neel en pro fes sio neel ge stroom lijn de  ‘leef ma chine’

ge wor den waar in al les voor ie der een is ge re geld en niets voor ie mand in het bie zon der.

In die maat schap pij leeft de zelfred za me mens. Bei de lij ken ge knipt voor el kaar, maar die

zelfred za me mens er vaart dat de maat schap pij geen mo ge lijk heid biedt die zelfred zaam -

heid te on der steu nen. In die zelfred za me mens ligt ook de kans zicht ba re ver ban den te

vor men en door dit ge meen schap pe lij ke aan de maat schap pij ge stal te te ge ven.

Van de mo ge lij ke ac to ren die ver ant woor de lijk heid voor de maat schap pij heb -

ben — ik zelf, de me de mens, de maat schap pe lij ke in sti tu ties en de over heid — wor den

hier voor al de maat schap pe lij ke in sti tu ties aan ge spro ken. In sti tu ties zijn de neer slag van

zin ge ving en ver le nen duur zaam heid aan het maat schap pe lijk han de len van men sen. De

in sti tu tie geeft de zin en de doel ein den aan de con cre te or ga ni sa tie. Het is het ant woord

op bij voor beeld de vraag ‘wat is een vak bond’, ‘wat is een om roe por ga ni sa tie’ en ‘wat is

een uni ver si teit’ die de con cre te or ga ni sa tie van een vak bond of uni ver si teit vorm geeft en 

het han de len bin nen die or ga ni sa tie nor meert. Het gaat er om de zin van maat schap pe lij ke 

in sti tu ties te door den ken in een nieuw cul tu reel tijd perk.

De cu mu le ren de uit slui ting en de lap pen de ken- bi o gra fie van de zelfred za me mens

la ten bei de zien dat op het ter rein van de in sti tu ties een leem te is ont staan. Er zijn voor

al le af zon der lij ke as pec ten van het in di vi du e le en maat schap pe lijk le ven or ga ni sa ties, maar 

het ont breekt aan in sti tu ties waar in de ver schil len de as pec ten van het le ven on der één

noe mer kun nen wor den ge bracht. Nie mand kan le ven zon der een con stant heid en bin -

dend ele ment in de ei gen lap pen de ken bi o gra fie. De maat schap pij kan niet zon der een ge -

meen schap pe lijk heid en een vi sie die re la ties legt tus sen ver schil len de ter rei nen van het

han de len. Ar beids ver hou din gen, mi lieu, ou de ren, boe ren, jon ge ren, on der wijs, voor al

die in di vi du e le ge bie den zijn er or ga ni sa ties met spe ci fie ke doel stel lin gen. Maar de op ga -

ven voor de maat schap pij van de toe komst lig gen nu juist in de ver bin din gen van die ter -

rei nen en in doel ein den die die in di vi du e le ter rei nen over stij gen. Voor die han de lings ge -

bie den zijn er nog geen or ga ni sa ties.

Het ont bre ken van ver ban den waar in maat schap pe lij ke op ga ven van uit een om vat -

tend per spec tief wor den be na derd, maakt de maat schap pij on zicht baar en doet de
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maat schap pe lij ke be trok ken heid af ne men. Met de re a li teit van de zelfred za me mens als

uit gangs punt kan die be trok ken heid her steld wor den. We moe ten steeds uit gaan van wat 

de mens aan vi sie no dig heeft, niet hoe de mens in de or ga ni sa tie kan wor den op ge no men. 

De zelfred za me mens heeft een to taal vi sie no dig, niet een steeds ge de tail leer de re deel vi -

sie. Dat is cru ciaal, want om dat zo’n to taal vi sie niet op het ni veau van de in sti tu ties en or -

ga ni sa ties ef fec tief ge maakt kan wor den, ver min dert niet al leen de maat schap pe lij ke be -

trok ken heid, maar ook de be lang stel ling voor het po li tie ke de bat.

De kans aan grij pen om van uit de be hoef te aan vi sie nieu we in sti tu ties te vor men en 

be staan de te her vor men, vraagt ech ter om een om scha ke ling. De cul tu re le di ver si teit als

op ga ve voor het de bat over de in rich ting van de maat schap pij vraagt ruim te voor he te ro -

ge ni teit en plu ra li teit in de maat schap pij. Dat gaat in te gen het den ken in maat schap pe lij ke 

ho mo ge ni teit. En het gaat in te gen wat we dach ten be reikt te heb ben, ook te gen wat we

dach ten in de chris te lijk- so cia le be we ging opge bouwd te heb ben. De ze be we ging is ont -

staan on der de as ar beid- ka pi taal waar in ho mo ge ni teit cen traal stond. Nu moet de ze be -

we ging de over stap kun nen ma ken naar een nieu we dy na miek.

Als de chris te lijk- so cia le be we ging die over stap maakt, zet zij zich zelf in de waag -

schaal. Het ei ge ne van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties is dat zij zich plooi en en ont wik ke len 

rond maat schap pe lij ke kan sen en pro ble men zo als die door men sen wor den er va ren. De

or ga ni sa ties ont staan in een spe ci fie ke si tu a tie en wor den ge vormd door men sen die op

dat mo ment een zelf de op dracht voor zich zien en met el kaar in con tact staan. De deel ne -

mers aan een or ga ni sa tie de len een ze ke re iden ti teit en zelf beeld. Zo’n or ga ni sa tie kan,

met de groep die el kaar vond in het op rich ten van die or ga ni sa ties, op den duur uit ster -

ven. In een an de re tijd zul len an de re men sen an de re or ga ni sa ties op rich ten. Niet el ke or -

ga ni sa tie kan van bin nen uit de ei gen doel stel ling ver an de ren. Het kan zijn dat die doel -

stel ling dat niet toe laat, het kan zijn dat een ver an de ring de oor spron ke lij ke deel ne mers

der ma te ver vreemdt dat in fei te een nieu we or ga ni sa tie ont staat. Het gaat er nu om de af -

ba ke nin gen van be staan de or ga ni sa ties te door bre ken en nieu we or ga ni sa ties te wa gen.

Maat schap pe lij ke or ga ni sa ties ont le nen hun be staans re den aan hun rol en plaats in de

maat schap pe lij ke re a li teit — zij heb ben geen recht om zich zelfs wil le.

De chris te lijk- so cia le be we ging moet zich rich ten op de steeds op nieuw waar te

ma ken be lof te voor een maat schap pij waar in ie der mens tot zijn recht kan ko men. Steeds

moet ge zocht wor den hoe de con cre te mens de hulp die hij of zij no dig heeft, kan krij gen

en hoe de con cre te mens hulp kan ge ven. Het re fe ren tie punt voor de chris te lijk- so cia le

be we ging in de maat schap pij van nu is de zelfred za me mens die de he te ro ge ni teit in het

ei gen le ven en in de sa men le ving tot een zin vol be staan moet vor men.

4.1 Nieu we ba lan sen Het her stel van maat schap pe lij ke be trok ken heid en de ver -

nieu wing van de maat schap pij vra gen om een ge voel voor de ba lan sen die in het maat -

schap pe lijk le ven in even wicht ge hou den moe ten wor den. Oog voor die ba lan sen is des

te be lang rij ker als die even wich ten zich ook in de in di vi du e le bi o gra fie kun nen af te ke nen.

Het ener ve ren de van de ko men de tijd is dat de zelf de scheids lij nen die maat schap pe lij ke

he te ro ge ni teit tot ge volg heb ben, ook op het in di vi du e le le ven in wer ken.

Al ler eerst is er de ba lans tus sen zelfred zaam heid en af han ke lijk heid. De
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 zelf redzame mens kan zich zelf red den en heeft daar voor ruim te no dig, los van col lec ti vi -

tei ten en voor ge vorm de struc tu ren. Maar ook om zich zelf te red den, heeft die zelfred za -

me mens an de ren no dig en dus ho ren af han ke lijk heids re la ties bij die zelfred zaam heid.

Soms is die af han ke lijk heid no dig om dat de ei gen ver mo gens te kort schie ten; soms zal de

zelfred za me mens an de ren hel pen. Steeds komt die af han ke lijk heid in een con creet be -

roep op de mens naar vo ren en kan niet wor den uit ge le verd aan een ano nie me col lec ti vi -

teit of le ge al ge meen heid.

Ten twee de is er de ba lans tus sen win naars en ver lie zers in de wel vaart. Het ach -

ter blij ven in wel vaart is niet meer aan wijs baar in een spe ci fie ke groep, maar in heel ver -

schil len de groe pen. En ook bin nen de le vens loop van één in di vi du kun nen rij ke re en ar -

me re tij den af wis se len. Dat ver eist dat men sen in ver schil len de om stan dig he den op

so li da ri teit kun nen re ke nen en dat men sen ook in staat wor den ge steld so li dair te zijn

met an de ren.

Ten der de is er de ba lans van ver nieu wing en tra di tie. Al leen in de span nings boog

tus sen ver nieu wing en be houd ont staan vi sies op de sa men le ving. De le ge al ge meen heid

waar in al leen in ter men van func ties en pro ce du res wordt ge dacht, sluit tra di tio na lis ten

uit, maar kan ook geen ver nieu wing schep pen. Im mers, de vraag naar de rich ting waar in

die al ge meen heid gaat, wordt niet ge steld, en dus rest al leen een pro ce du reel steeds ver -

fijn de re be ves ti ging van de sta tus quo. Als het de bat over de rich ting die de maat schap pij

gaat wordt aan ge gaan, krij gen ver nieu wers en tra di tio na lis ten hun plaats in het de bat en

ont staan naast nieu we vi sies ook ge deel de vi sies en nor men die col lec tie ve en in di vi du e le

be slis sin gen dra gen en rich ten.

Ten slot te is er de ba lans van nieuw ko mers en ge ves tig den. De mo der ne maat -

schap pij vraagt van tra di tio ne le en lo ka le ge meen schap pen dat zij zich steeds meer open -

stel len voor nieu we, vreem de in vloe den. De ste de ling zoekt rust op het plat te land; de

wel va ren de maat schap pij trekt im mi gran ten aan; de de mo cra tie is een ha ven voor po li -

tiek ver volg den. De op gave is het, de nieuw ko mer en de ge ves tig de in hun ei gen heid te

be hou den en niet de een ten kos te te la ten gaan van de an der. Res pect voor de iden ti teit

van de an der en de her ken baar heid van de ei gen iden ti teit wor den hier ge vraagd.

4.2 De op ga ve Het zal on der hand dui de lijk zijn dat de ze no ta over de Ne der land -

se sa men le ving en haar even tu e le pro ble men gaat. Be lang rij ke the ma’s die ve len be zig -

hou den, zo als de nieu we in ter na tio na le ar moe de, de in te gri teit van de schep ping en de in -

ter na tio na le rechts or de, ko men niet aan bod. Men moet ech ter ook be den ken dat het

aan pak ken van de ze pro ble men niet kan zon der een ac tie ve maat schap pe lij ke be trok ken -

heid van men sen.

Maat schap pe lij ke or ga ni sa ties moe ten be gin nen met de re a li teit van de zelfred za -

me mens. Niet om zich neer te leg gen bij de on zicht ba re rich ting van de ver an de ring en

het ge loof in de op los baar heid van pro ble men, maar om de wil tot ver ant woor de lijk heid

en maat schap pe lijk heid te kun nen her ken nen, waar de ren en aan wen den. Maat schap pe lij -

ke or ga ni sa ties zul len moe ten pas sen bij de he te ro ge ni teit van de maat schap pe lij ke

scheids lij nen en de he te ro ge ni teit van de in di vi du e le bi o gra fie van de zelfred za me mens.

Dat be te kent voor ver schil len de or ga ni sa ties iets an ders. In de con text van de
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on der ha vi ge ana ly se kun nen geen spe ci fie ke ta ken voor ie de re or ga ni sa tie ge for mu leerd

wor den. Wel kun nen een paar al ge me ne op ga ven aan ge duid wor den die voor al le or ga ni -

sa ties van be lang zijn.

Al ler eerst dat com mu ni ca tie en di a loog tus sen men sen mo ge lijk blijven en ver der

be vor derd worden. In een tijd die het in for ma tie tijd perk wordt ge noemd, blijkt dat zo wel 

de be trouw baar heid van de be schik ba re in for ma tie als ook de mo ge lijk heid tot in for ma tie 

uit wis se ling en di a loog van steeds gro ter be lang wor den. De zelfred za me mens kent

voor al nog de ge lij ke in po si tie en le vensfa se en mist vaak het zicht op an de ren in to taal

an de re om stan dig he den. De te gen woor di ge com mu ni ca tie mid de len kun nen het zicht

ver bre den, maar ber gen voor al het ge vaar in zich dat men al leen nog maar het ge lij ke zal

ont moe ten. Het plein is de plaats waar je de maat schap pij ont moet, in al haar ge le din gen

en al haar kleu ren rijk dom. Hier ligt een cen tra le taak voor de chris te lijk- so cia le be we ging

die de toe komst van de maat schap pij raakt.

Ten twee de is er de taak van het her stel van vrij wil lig heid en per soon lij ke be schik -

baar heid. De in rich ting van de maat schap pij moet het mo ge lijk ma ken dat men sen de

ruim te krij gen en zul len ne men voor maat schap pe lij ke ac ti vi teit. Het gaat dan om zorg en

tijd voor de me de mens; vrij wil lig heid in in sti tu ties en ver e ni gin gen; vrij wil lig heid en tijd

voor be stuur lij ke ta ken. Dat be te kent het schep pen van de mo ge lijk heid als zo da nig, en

het aan le ren van de ze vrij wil lig heid. Het ar beids be stel en onze vi sie op ar beid moeten zo -

da nig zijn dat men sen zorg ta ken en maat schap pe lij ke ta ken kun nen com bi ne ren. Te ge lijk

moet die vrij wil lig heid ook ge leerd en ge oe fend kun nen wor den. Die vor ming zal niet al -

leen in het on der wijs plaats vin den, maar ook daar bui ten en dus zal het on der wijs zo da nig

moe ten zijn in ge richt dat de leer ling daar toe tijd over houdt.

Ten der de en vol gend uit het voor gaan de, is de taak van het on der wijs van blij vend

be lang. De school is vaak nog een plaats waar kin de ren een dwars door sne de van de maat -

schap pij ont moe ten. De school is te vens de plaats waar hoe dan ook de ko men de ge ne ra -

tie ge vormd wordt. De school moet daar om die vor ming kun nen blij ven bie den; ef fi ciën -

tie en op lei den voor de ar beids markt zijn niet de hoofd doelein den voor de school. Het

hoofd doel is de vor ming en toe rus ting van heel de mens op dat die mens ver ant woor de -

lijk heid in en voor de maat schap pij kan en wil ne men.

4.3 Ont moe ting op het plein Sa men le ven ge beurt op plei nen waar men sen

graag ver toe ven en waar men sen el kaar ont moe ten. Plei nen zijn plek ken waar af spra ken

ge maakt wor den en toe val li ge ont moe tin gen plaats vin den. Hoe bren gen en hou den we

men sen in con tact zo dat zij een plein kun nen be vol ken waar op zij iets ei gens de len en

waar op zij een ver bon den heid met en zorg voor de he le maat schap pij kun nen re a li se ren?

De op ga ve voor maat schap pe lij ke ver ban den is bei de ont moe tin gen plaats te ge ven. De

ver ban den moe ten aan slui ten bij wat de zelfred za me mens no dig heeft, maar moe ten ook 

meer dan ge meen schap pen of net wer ken zijn. De maat schap pe lij ke ver ban den moe ten

de mens een bre der zicht ge ven dan al leen het ei ge ne van de ge meen schap. De ver ban den 

moe ten de mens meer bie den dan het zelf ge ko zen net werk dat diens ac tu e le be hoef ten

te ge moet komt.

De ver bre ding van de ho ri zon zal het en ga ge ment aan spre ken dat de zelfred za me
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mens nog steeds heeft. Dat en ga ge ment wil zich niet meer plooi en naar de be hoef ten van

een in sti tuut. Waar de or ga ni sa tie voor moet zor gen is, op ba sis van een her ken ba re en

uit ge spro ken iden ti teit het en ga ge ment van men sen te ka na li se ren om aan con cre te doel -

ein den en ta ken te wer ken en de maat schap pe lij ke ont moe ting te be vor de ren. 

In het aan bo ren van dit en ga ge ment gaat het er om dat in di vi du en weer het idee

ver krij gen dat zij no dig zijn, er iets toe doen, dat ze meer zijn dan een func tio neel ra der tje 

met ge ga ran deer de rech ten. De zelfred za me mens zal uit dat en ga ge ment de an der zoe -

ken en ver ban den vor men.

Sa men le ven is sa men iets on der ne men en naast el kaar iets on der ne men waar door

we met el kaar re ke ning moe ten gaan hou den. Sa men le ven ont staat niet uit een le ge al ge -

meen heid waar in elk as pect van het be staan func tio neel en pro fes sio neel wordt ver -

zorgd. Sa men le ven ont staat door dat men sen zich met ge lijk ge stem den en naast an de re

ge zind ten in zet ten voor ide a len en kwa li tei ten. Sa men le ven houdt in dat men sen een ei -

gen heid be hou den die zij met an de ren de len en dat men sen een so li da ri teit ver wer ke lij -

ken met al len waarmee zij een maat schap pij vor men.

Op het plein ko men men sen in con tact en uit dat vluch ti ge con tact kan de ont moe -

ting voort ko men waar mee sa men le ven be gint. Die ont moe ting is al leen mo ge lijk als we

dui de lijk ma ken waar we voor staan, iden ti teit heb ben en daar op aan spreek baar zijn. De

duur zaam heid van maat schap pe lij ke ver ban den ligt in die iden ti teit. Iden ti teit heb ben is de 

be lof te door tijd en ver an de rin gen heen de zelf de te zul len zijn. In die be trouw baar heid

ligt het ver mo gen om sa men met an de ren iets ge meen schap pe lijks tot stand te bren gen

zon der zich zelf te ver lie zen.

5 Li te ra tuur wij zer

Vol staan wordt hier met te ver wij zen naar en ke le pu bli ca ties die meer in het bie zon der aan

on der de len van de ana ly se heb ben bij ge dra gen.

De the ma tiek van de ana ly se sluit aan bij het the ma van de va can te ver ant woor de lijk heid die in

het Ba sis do cu ment voor het Chris te lijk- So ci aal Con gres van 1991 werd ge for mu leerd.

Over de Bijl mer meer: de ver tel ling die Mo ses Ise ga wa in de laat ste hoofd stuk ken van Abe sijn se

Kro nie ken geeft, laat hi la ri sch- schrij nend zien hoe de Bijl mer meer een ei gen we reld vorm de.

Ten aan zien van de dy na miek van ka pi taal en ar beid:

B.J. de Clercq: “Ar beid en ka pi taal, een voor bij ge streef de te gen stel ling? Een eva lu a tie van

het mar xis tisch erf goed.” in J.A. Sel ling, re dac tie, Chris te nen en sa men le ving. Kam pen, J.H. Kok,

1991, pp. 14-33.

A. Gid dens, The Con se quen ces of mo der ni ty. Cam bridge: Po li ty Press, 1990, spe ciaal hoofd -

stuk V.

Ten aan zien van de in vloed van de mo der ne ar beids ver hou din gen op het in di vi du:

R. Sen net, The Cor ro si on of Cha rac ter. New York: W.W. Nor ton & Com pa ny, 1998.

Ten aan zien van het prin ci pe van soe ve rei ni teit in ei gen kring en maat schap pe lij ke plu ra li teit:

J.L. Hiem stra, World views on the Air: The Strug gle to Cre a te a Plu ra lis tic Broad cas ting Sys tem in 

the Nether lands.. Lan ham: Uni ver si ty Press of Ame ri ca, 1997.

Ten aan zien van de on zicht ba re sa men le ving (een term die hier bo ven ove ri gens in een iets

an de re con text wordt ge plaatst):
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J. van der Lans, De on zicht ba re sa men le ving: be schou win gen over pu blie ke mo raal. Utrecht:

NIZW, 1995.

Ach ter gron den van de maat schap pij ana ly se in pa ra graaf 3 en 4:

Hans Groen: Ide nti teit als Be lof te. Zoe ter meer: Boe ken cen trum, 1998.

6 Met dank aan:
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Nieuwe uitdagingen voor de samenhang van de West-Europese
maatschappij in de vroege 21ste eeuw

John Swee ney

1 In lei ding

Er is een al ge meen ge deelde zorg dat men sen in

ont wik kel de in dus trië le lan den in toe ne men de

ma te een pri vaat en in di vi du eel le ven lei den. Een

van de hoofd mo tie ven voor de ze con fe ren tie is

te be spre ken of dit ook in Ne der land op gaat en

wat de ge vol gen daar van zijn voor maat schap pe -

lij ke or ga ni sa ties.

Voor af is het goed om ons te re a li se ren

dat er goe de en slech te re de nen zijn waar om

men sen meer tijd be ste den in de per soon lij ke

net wer ken van fa mi lie en vrien den en in be lan -

gen groe pen. Het pri vé do mein heeft tal lo ze

nieu we di men sies en mo ge lijk he den ge kre gen

dank zij de nieu we in for ma tie- en com mu ni ca tie -

tech no lo gieën; het is een veel span nen der plaats

ge wor den. Veel kan nu van uit huis ge daan wor -

den (werk, stu die, win ke len, com mu ni ca tie, ont -

span ning, etc.) en het is voor klei ne groe pen met 

een ge meen schap pe lijk be lang mak ke lij ker om

ge za men lijk ac ti vi tei ten te ont plooi en.

Veel men sen zijn daar en te gen ver vreemdt van het pu blie ke do mein. Het pu bliek

be staat nu uit groe pen met zeer uit een lo pen de waar den en le vensstij len en gro te pu blie -

ke en pri va te or ga ni sa ties weer spie ge len die he te ro ge ni teit in hun per so neels be stand,

klan ten re la ties en mar ket ing. Het is po li tiek cor rect en com mer ci eel wijs om die he te ro -

ge ni teit te weer spie ge len. Voor men sen die nog steeds hun so cia le om gang vin den in net -

wer ken van hun ge lij ken ver hoogt dit juist het con trast wan neer zij de pu blie ke ruim te

be tre den. Daar ont moe ten zij een po li tie man van Noord- Afri kaan se af komst, ho ren in

hun su per markt een Azi a ti sche taal via het om roep sys teem, ont moe ten op hun werk een

col le ga die recht streeks uit In dia is over ge ko men.1

Som mi gen voe len zich ook min der vei lig in de pu blie ke ruim te. Zij heb ben de
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over tui ging dat je in toe ne men de ma te ‘van de straat’ moet zijn om er je zelf te kunnen

hand ha ven. De pu blie ke ruim te is per de fi ni tie open voor het pu bliek en dat pu bliek be -

staat me de uit zicht ba re groe pen die geen deel heb ben aan de eco no mie: al co hol- en

drugs ver slaaf den, psy chi a tri sche pa tiën ten en de wolf in schaaps kle ren die schrik aan jaagt

om dat die er heel ge woon uit ziet — de pe do fiel, ter ro rist, ver krach ter, etc. Het is geen

over drij ving dat som mi gen hier in een be lang rijke re den vin den om het pu blie ke do mein

niet meer te be tre den. Dus trekt de mid den klas se zich te rug uit ge meng de wij ken en ont -

staan om hein de re si den tië le appartementen en af ge slo ten win kel cen tra. Ou ders le ren

hun kin de ren vreem den te wan trou wen en het pu bliek be moeit zich niet meer met het

an ti- so cia le ge drag van kin de ren en jon ge ren op straat.

Het is moei lijk het net to re sul taat van de ver rij king van het pri vé do mein en de ver -

ar ming van het pu blie ke do mein te be oor de len. Voor al uit Ame ri ka, door on der zoek van

Ro bert Put nam en an de ren,2 komt ma te ri aal dat aan geeft dat be mid de len de in sti tu ties

weg kwij nen (deel na me in vak bon den, be roeps or ga ni sa ties, ker ken, cul tu re le ver e ni gin -

gen, vrij wil li gers werk en in zet voor de ge meen schap). Put nam schil dert het beeld van een 

maat schap pij die vroe ger een in tens so ciaal ver keer ken de maar die nu uit een za me in di -

vi du en be staat die wel in de maat schap pij le ven, maar ver der ge heel los van die maat -

schap pij staan. De be lang rijk ste oor za ken hier van zijn tijd ge brek door dat men sen hard

moe ten wer ken, ver der het veel vul dig wis se len van baan en het daar door moe ten ver hui -

zen dat in he rent is aan de te gen woor di ge eco no mie, de over dre ven on af han ke lijk heid die 

door de con su men ten cul tuur wordt aan ge pre zen, en — voor al  — de ge vol gen van te le -

vi sie en an de re com mu ni ca tie mid de len op de men se lij ke om gang. “Men sen kij ken nu naar 

Friends in plaats dat ze vrien den heb ben, al dus Put nam. Hij laat ver der zien dat Ame ri ka -

nen min der sport be oe fe nen, min der bloed ge ven, min der nieuws tot zich ne men, min der 

thuis an de ren te eten uit no di gen, min der stem men, min der kaar ten stu ren en min der aan

lief da dig heid ge ven dan twee de cen nia ge le den. In for me le maat schap pe lij ke ver ban den

zijn aan het ver dwij nen.

Aan han gers van de nieu we tech no lo gieën stel len hier hun ar gu men ten te gen over.

Zij stel len dat als je ana ly seert welk ge bruik men sen van nieu we tech no lo gieën ma ken,

het eer der op valt dat be trok ken heid op de ge meen schap geens zins ont breekt. Zij stel len

dat de ver bon den heid van men sen slechts schijn baar af neemt om dat Put nam en an de ren

uit slui tend naar tra di tio ne le en al lang be staan de so cia le net wer ken kij ken (de zo ge naam -

de ‘o ude maat schap pij’: ker ken, vak bon den, sport ver e ni gin gen, lief da dig heids in stel lin gen,

ou der vere ni gin gen, etc.). De be trok ken heid op de ge meen schap zou eer der een groei la -

ten zien als we kij ken naar de so cia le in ter ac tie die door nieu we com mu ni ca tie mid de len

wordt ver ge mak ke lijkt. “Het in ter net schept een he le reeks van nieu we ge meen schap -

pen, meest al op ba sis van een ge meen schap pe lij ke in te res se van men sen, on ge struc tu -

reerd en con ti nu in ver an de ring” (The Ti mes, Lon don, 08/07/00).3 De pri vé- sfeer zelf is
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met de we reld ver bon den en niet meer zo ex clu sief pri vé. Werk en po li tie ke vraag stuk -

ken in fil tre ren in de pri vé- sfeer en daar in ligt een ge deel te lij ke com pen sa tie voor de

vlucht uit het pu blie ke do mein.

Ne der land en Ier land zijn niet de VS. Maar zelfs in onze klei ne West- Eu ro pe se

maat schap pij en is een ster ke bin ding aan een na tio na le maat schap pij niet meer van zelf -

spre kend. An ders dan on mid del lijk na de oor log wordt die bin ding ook niet zo maar over -

ge dra gen op nieu we ge ne ra ties of op im mi gran ten. Er zijn zorg wek ken de ont wik ke lin gen. 

Min der men sen iden ti fi ce ren zich met de ge ves tig de po li tie ke par tij en; lie ver zijn zij be -

trok ken bij ‘one -i ssue’ -b ew egi ngen en ad hoc coa li ties. Min der men sen wor den lid van

vak bon den; zij ver trou wen op hun ei gen ca pa ci tei ten om met hun werk ge vers te on der -

han de len en ver wis se len van werk ge ver om hun po si tie te ver be te ren. Min der men sen

be zoe ken de ge ves tig de ker ken; zij stel len zelf de in houd van hun ge loof sa men en be pa -

len zelf wie hun ge lijk ge stem den zijn. Min der men sen on der steu nen gro te al ge me ne lan -

de lij ke vrij wil li gers or ga ni sa ties; zij steu nen eer der lo ka le en spe ci fie ke or ga ni sa ties.

Maar is een ern sti ge te loor gang van so cia le co he sie de ach ter grond van de ze ont -

wik ke lin gen? Om wel ke re de nen zou den we ons zor gen moe ten ma ken dat men sen het

pu blie ke do mein ver la ten en zich te rug trek ken in de pri vé- sfeer? In de be perk te ruim te

van mijn bij dra ge wil ik mij rich ten op vier ter rei nen die hier van be lang zijn: ont wik ke lin -

gen op de ar beids markt, ver an de rin gen ten aan zien van het ge zin, de aard van so cia le uit -

slui ting en de breuk met de na tio na le po li tiek. In al de ze ge val len zijn er enor me ver an de -

rin gen gaan de. Na tio na le po li tiek die zich van die ver an de rin gen re ken schap geeft, is in

staat de met die ver an de rin gen ge paard gaan de pro ble men aan te pak ken. Mijn bij dra ge

zal zich toe spit sen op de vraag: rond wat wil len wij dat de maat schap pij sa men hang her -

wint, en op die vraag zal ik een per soon lijk ant woord ge ven.

2 Ont wik ke lin gen op de ar beids markt en so cia le sa men hang4

De mees te re ge rin gen in de Eu ro pe se Ge meen schap zien het schep pen van ba nen als de

stra te gie bij uitstek om so cia le uit slui ting te gen te gaan. In dat ver band wil ik eerst op

twee ont wik ke lin gen op de West- Eu ro pe se ar beids markt wij zen die die po li tiek on der -

steu nen.

a) Te rug drin gen van de werk loos heid ver dient voor rang. West- Eu ro pa mag dan

den ken dat zij met re la tief ge ne reu ze werk loos heids uit ke rin gen men sen zon der werk be -

ter in staat ge steld heeft om deel van de maat schap pij te blij ven uit ma ken dan wan neer zij

ge dwon gen zou den zijn el ke wil le keu ri ge laag be taal de baan aan te ne men, maar de ze ver -

on der stel de su pe ri o ri teit van het Eu ro pe se over het Ame ri kaans sys teem is nooit ge -

toetst. On ge twij feld zijn er werk lo zen die een uit ke ring ont van gen en die zich daar door

on danks hun werk loos heid nog steeds deel voel en van de hoofd stroom van de maat -

schap pij. Er zijn ech ter ook ve le werk lo zen in Eu ro pa die de er va ring heb ben dat hun le -

ven tot stil stand is ge ko men en dat zij slechts in de mar ge van de maat schap pij par ti ci -

peer den. Zelfs in lan den waar het in ko men re la tief goed ver ze kerd is, is werk loos heid

ver bon den met slech te re ge zond heid, stress en een ver min der de te vre den heid met het
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le ven. Het is daar om plau si bel dat in de be ter draai en de eco no mieën in Eu ro pa men sen

die re la tief laag ge schoold werk ver rich ten zich meer op ge no men in de maat schap pij voe -

len dan wan neer zij werk loos zou den zijn ge weest of bui ten het ar beids pro ces zou den

staan.

b) De op mars van vrou wen is heel sig ni fi cant. Met de op komst van de dien stene co -

no mie en de groei en de druk op werk ge vers om de loon kos ten te druk ken, is de po si tie

van vrou wen op de ar beids markt op al le ni veaus ver ste vigd. Hun ar beids par ti ci pa tie en

sa la ris zijn ge sta dig ge ste gen. Vrou wen heb ben meer uit een lo pen de be roe pen en zijn ho -

ger in de hië rar chieën van or ga ni sa ties door ge dron gen dan ooit te vo ren. In de VS ont -

snap pen ook laag ge school de zwar te vrou wen aan het uit zicht lo ze lot dat het deel is van

veel zwar te man nen, zij wer ken in gro te re aan tal len en ver die nen meer dan voor heen. In

het al ge meen is in West- Eu ro pa vol le di ge ge lijk heid nog ver weg. Vrou wen doen voor al

part time werk, ge lijk loon voor ge lij ke func ties is nog niet al tijd van zelf spre kend en ve le

or ga ni sa ties ken nen nog gla zen pla fonds. Toch is de op mars van de vrouw on te gen zeg ge -

lijk gaan de.

Er zijn ech ter ook trends aan wijs baar die er op wij zen dat het heb ben van een baan

min der gaat bij dra gen aan so cia le sa men hang. Die ont wik ke lin gen ver zwak ken de hy po -

the se dat werk ge le gen heid al tijd de bes te ma nier is om uit slui ting te gen te gaan.

i - Het in komen van men sen die in het zelf de land, de zelf de stad en zelfs de zelf de

wijk wo nen, kan dra ma tisch gaan ver schil len door de wer king van de we reld wij de markt.

Hoog ge kwa li fi ceer de vak men sen en er va ren ma na gers kun nen hun ca pa ci tei ten we reld -

wijd in zet ten en som mi gen van hen ver die nen al dus exor bi tant ho ge sa la ris sen. Hun la ger

ge school de land ge no ten er va ren di rec te con cur ren tie van men sen in an de re lan den of

van im mi gran ten die het zelf de werk voor min der loon doen om dat hun fa mi lie in lan den

met een la ge re le vens stan daard blijft wo nen.

ii - Bin nen veel be drij ven wor den so li dai re loon scha len ver van gen door loon over -

een kom stig de bij dra ge aan en waar de van ie de re werk ne mer voor het be drijf. De we der -

zijd se sa men hang tus sen de ver schil len de ta ken in een be drijf wordt door de dan ont sta -

ne gro te ver schil len in be ta ling tus sen top en werk vloer ir re le vant ver klaard.

iii - De druk van in ter na tio na le con cur ren tie en de ei sen van steeds kri ti scher con -

su men ten ma ken flexi bi li teit in het werk steeds be lang rij ker voor werk ge vers. In Eu ro pa

wordt die ge vraag de flexi bi li teit — van werk tij den, con trac ten en ta ken — voor al op ge -

bracht door nieu we werk ne mers. Zij die al een baan heb ben, de ‘i ns iders’, sla gen er in hun 

ei gen wer kom stan dig he den bui ten de on der han de lin gen te hou den. Het komt veel vul dig

voor dat men sen sa men wer ken in het zelf de werk maar heel ver schil len de con trac ten

heb ben en ver schil len in sa la ris, voor al bij on der aan ne ming. De ze twee- ver die pin gen ar -

beids markt is een van de re de nen voor de ver min der de be lang stel ling voor het vak -

bondslid maat schap bij hen die voor het eerst een baan krij gen.

iv - Wan neer de eco no mie goed draait, pro fi te ren hoog en laag be taal den bei de.

De op in no va tie ge ba seer de mo der ne eco no mie heeft niet al leen hoog ge kwa li fi ceer den

no dig, maar ook de cais siè re die de streep jesco de langs de scan ner haalt, de ser veer ster

in het res tau rant, de be wa kers, tuin man nen, etc. Dat we jon ge men sen aan moe di gen hun

ca pa ci tei ten en op lei ding maxi maal te ont plooi en, kan als ne ven ef fect heb ben dat de ge -

nen met la ger ge kwa li fi ceerd werk ook la ger in so ciaal aan zien zul len staan.
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v - Werk kan ook po la ri se ren tus sen huis hou dens wan neer zo wel het per cen ta ge

huis hou dens waar twee of meer men sen wer ken (ar beids rijk) stijgt als ook het per cen ta -

ge huis hou dens waar nie mand meer een in ko men uit werk heeft (ar beids arm).

In ver ge lij king met Groot- Brit tan nië en Ier land slaagt Ne der land er vrij goed in te

voor ko men dat de ster ke toe na me van de werk ge le gen heid voor al veel ba nen met een

laag loon op le vert en de on ge lijk heid in in ko men doet toe ne men. Ne der land is eer der

een voor beeld van hoe een gro ten deels ge de re gu leer de, open en op de mon di a le eco no -

mie ge rich te maat schap pij kan sa men gaan met lo ka le dien sten die so cia le co he sie be wa -

ren en hoe een so cia le po li tiek de ge vol gen van in ko mens ver schil len als ge volg van de

deel na me aan de mon di a le markt kan ver zach ten.5

De mon di a le markt blijft ech ter van diep gaan de in vloed in onze sa men le ving op de

ver de ling van de kan sen op werk, de ho no re ring van werk en hoe men sen hun werk be le -

ven. Naar ma te de tra di tio ne le ge neigd heid van het Eu ro pe se So cia le Mo del om werk lo -

zen over lan ge pe ri o den te steu nen ver min dert, neemt de stress en on ze ker heid bij de

wer ken den toe. Alan Green span (voor zit ter van de Fe de ra le Bank van de VS) volgt niet

al leen het werk loos heids cij fer in de VS maar ook in di ca ties van het ge voel van ze ker heid

van hen die wel een baan heb ben. Hij be schouwt een ho ge sco re van on ze ker heid net zo

sig ni fi cant als een laag werk loos heids cij fer en ziet die twee te za men als een po si tie ve in di -

ca tie dat de Ame ri kaan se eco no mie kan blij ven groei en zon der de in fla tie aan te wak ke -

ren. De Eu ro pe se ar beids markt lijkt zich ook in de ze rich ting te ont wik ke len: min der

werk lo zen en meer on ze ker heid bij wer ken den. De ge vol gen voor de maat schap pe lij ke

sa men hang en voor de ma te waar in men sen op het ge zins le ven, de maat schap pij en de

po li tiek be trok ken zijn, zijn niet een dui dig, maar kun nen diep in grij pen als de Ame ri kaan -

se er va ring zo als Put nam die be schrijft in di ca tief is.

3 Ver an de rin gen in het ge zin en de in di vi du a li se ring van het

hui se lijk le ven

Ver an de rin gen in het ge zin heb ben ver strek ken de ge vol gen voor de maat schap pij. Het

be lang van het ge zin voor de maat schap pij, is dat het de plaats is waar de bur gers van mor -

gen op groei en en ge vormd wor den. Tal van stu dies wij zen er op dat de li cha me lij ke en

gees te lij ke ont wik ke ling van kin de ren, hun school pres ta ties en hun om gang met de we -

reld bui ten het ei gen huis in ho ge ma te beïn vloed wor den door hoe hun ou ders met hen

om gaan in de eer ste le vens ja ren. Uit on der zoek blijkt te vens dat hu we lijks re la ties en ou -

der schap een be lang rijke in vloed heb ben op de kwa li teit van het le ven van vol was se nen,

in die ma te ook dat het moei lijk is ver stoor de re la ties te com pen se ren met suc ces vol le

car riè res en ex tra in ko men.

Als de in tie me sfeer van thuis ter spra ke komt, be tre den we ge vaar lijk ter rein, he -

le maal in een land dat een voor beeld is van ver trou wen in de in tuï ties van men sen en
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waar in de staat en het pu blie ke de bat de per soon lij ke keu zes van men sen ge acht wor den

te res pec te ren. Het ge zin is van ouds ook een po li tie ke speel bal waar door el ke dis cus sie

al gauw lijdt on der het ge bruik van ste re o ty pes.

“Voor rechts is het ge zin de cen tra le in sti tu tie voor het kwe ken van or de lie vend

ge drag. In het ge zin wordt dis ci pli ne aan ge leerd, im pul sief ge drag be heerst, res pect bij ge -

bracht en wordt de ba sis ge legd van be schaafd ge drag dat de vol was se ne zal lei den in de

wis sel val lig he den van zijn toe kom sti ge le ven.... Maar voor links is de re cen te aan dacht

voor het ge zin een ma nier om de aan dacht af te lei den.... So cia le recht vaar dig heid, de eco -

no mie en de werk ge le gen heid zijn de za ken waar het om draait.... Wij zen op kwets baar -

he den in het ge zin, zo als bij voor beeld een ou der ge zin nen, wordt ge zien als het be schul di -

gen van het slacht of fer.”6

Een ver de re re den voor voor zich tig heid is dat chris te nen vaak over de gro te ver -

an de rin gen in het ge zins le ven pra ten als of ze, ge con fron teerd met kerk ver la ting en se cu -

la ri se ring, een groei end aan tal men sen er van moe ten over tui gen dat sek su e le vrij heid,

on stand vas ti ge re la ties tus sen ou ders, en het on der ge schikt ma ken van ou der schap aan

in ko men en car riè re, ver keerd is. In mijn werk kom ik ve len te gen die niet prak ti se ren of

ge lo ven als chris te nen, maar die de zelf de over tui ging heb ben ten aan zien van het ge zins le -

ven. Wat ech ter niet dui de lijk is, is in hoe ver re de ver an de rin gen in het ge zins le ven in der -

daad als ne ga tief be oor deeld moe ten wor den. Al te mak ke lijk over drij ven we de kwa li teit

van sek su e le ver hou din gen van vroe ge re ge ne ra ties, de har mo nie van het ge zins le ven en

de be scher ming die kin de ren vroe ger had den. We moe ten er ken nen dat de au to ri tai re

ver hou din gen, de tra di ties en so cia le con ven ties die in en voor het ge zin gol den, wel eens

van hun voet stuk af moch ten. Al te mak ke lijk zien we over het hoofd dat de nieu we ge ne -

ra ties weer ei gen vor men vin den voor de ze ou de waar den.

Het is niet mijn pre ten tie hier over het laat ste woord te zeggen, maar het zou de

slecht ste vorm van po li tie ke cor rect heid zijn om de ver an de rin gen in het ge zins le ven niet

te be trek ken in de ze ver han de ling over maat schap pe lij ke co he sie. We kun nen de ef fec ten 

van die ver an de rin gen in drie hy po the sen sa men vat ten.

1– De maat schap pij heeft een le gi tiem be lang om sta bie le re la ties tus sen ou ders te be vor de ren.

Daar over zou ik het vol gen de wil len op mer ken.

i – On der zoek toont aan dat kin de ren die op groei en in sta bie le twee- ou der ge zin -

nen het bes te af zijn. Het is ech ter ook on te gen zeg ge lijk het ge val dat het aan tal kin de ren

dat in zul ke ge zin nen op groeit, af neemt. Er ko men meer één ou der ge zin nen voor en de

re la ties van ou ders zijn min der stand vas tig — het aan tal echt schei din gen neemt toe even -

als het uit een gaan van sa men wo nen den.

ii – Het blijkt dat de af we zig heid van de va der de emo tio ne le ont wik ke ling en so cia -

le aan pas sing van kin de ren, en voor al van jon gens, be na deelt. De va der is ech ter af we zig

in een toe ne mend aan tal ge zin nen met kin de ren. De staat kan het in kom en van de va der

wel ver van gen, maar niet zijn rol als op voe der.

iii – Bij dra gen van de over heid le ni gen de nood van een ou der ge zin nen. Er zijn
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ech ter geen aan wij zin gen dat het ver min de ren van de ze bij stand het aan tal een ou der ge -

zin nen doet af ne men.

2 – De maat schap pij moet zich zo rgen ma ken over het toe ne mend aan tal ge zin nen zon der kin -

de ren.

iv – Als een maat schap pij zich zelf niet re pro du ceert, heeft dat ge vol gen voor de im -

mi gra tie po li tiek en de eco no mi sche pres ta ties in ver hou ding tot an de re lan den in de toe -

komst.

v – Het aan deel van ge zin nen met kin de ren neemt af in ve le lan den. Dat komt om -

dat pa ren het krij gen van kin de ren uit stel len of kie zen geen kin de ren te heb ben ter wijl

het aan tal een per soons huis hou dens toe neemt.

vi – Jon ge men sen die het aan gaan van een hu we lijk en het stich ten van een ge zin

uit stel len van we ge de ei sen van hun car riè re, er va ren dat het na der hand moei lij ker wordt 

om op hun be slis sing te rug te ko men, een part ner te vin den en kin de ren te krij gen.

vii – Hoe wel steun voor gro te ge zin nen van we ge de over heid de op voe ding van

kin de ren helpt, is die steun op zich zelf niet in staat de te gen woor di ge cul tu re le weer stand 

te gen kin de ren krij gen te pa re ren.

3 – De maat schap pij moet ou der schap waar de ren en die krach ten die ou der schap on der druk

zet ten, trach ten te gen te gaan.

vi ii – Ou der schap brengt meer zor gen met zich mee en is duur der ge wor den nu

kin de ren ont dekt zijn als een be lang rij ke con su men ten markt en door de me dia jeugd cul -

tu ren wor den ge kweekt. De snel le ver an de rin gen in de in for ma tie en com mu ni ca tie tech -

no lo gie en in so cia le om gangs vor men zor gen er voor dat jon ge ren over veel za ken meer

we ten dan hun ou ders (bijv. over drugs).

ix – In veel ge zin nen is het nood za ke lijk dat bei de ou ders wer ken. Daar door krij -

gen de kin de ren soms min der aan dacht en lei ding van hun ou ders.

x – De com bi na tie van lan ge werk tij den en ho ge be steed ba re in ko mens leidt er toe

dat het ge zins le ven meer en meer in di vi du a li seert. Ge za men lij ke maal tij den op een vast

tijd stip zijn min der ge brui ke lijk, meer tijd wordt be steed met de elek tro ni sche me dia dan

met ge za men lij ke ge zinsac ti vi tei ten.

Ik breng al de ze ob ser va ties naar vo ren ter on der steu ning van mijn stel ling dat een of an -

de re vorm van ge zinspo li tiek nood za ke lijk is in West- Eu ro pa. Het zijn al ge me ne ob ser va -

ties die mis schien niet al le maal op gaan voor de Ne der land se si tu a tie. Wat ech ter be lang -

rijk is, is dat er geen a pri o ri chris te lijk stand punt nood za ke lijk is om te stel len dat

van we ge de bij dra ge aan so cia le co he sie de sta bi li teit van re la ties tus sen ou ders en het

op voe den van kin de ren he den ten da ge ho ger ge waar deerd die nen te wor den als pu blie -

ke goe de ren dan voor heen.

4 De aard van so cia le uit slui ting en het ont staan van een

‘o nde rkla sse’

Men ziet soms dat er spra ke is van een zo da ni ge cu mu la tie van on ze ker heid over de ei gen
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fi nan cië le po si tie, on ze ker heid over de ei gen iden ti teit en een in di vi du a li se ring van de ei -

gen voor uit zich ten dat een a- so cia le en niet te so cia li se ren groep men sen ont staat die

bui ten de maat schap pij leeft — de on der klas se, de ver ge ten bur gers, een twee de na tie.

Jon ge zwar te man nen in de VS vor men de groep waar dan vaak naar ver we zen wordt. De

sta tis tie ken voor de ze groep zijn in der daad ver ont rus tend: een groot per cen ta ge is in

aan ra king met jus ti tie, is werk loos, heeft bui ten ech te lij ke kin de ren, ex pe ri men teert met

drugs, etc. Sub groe pen in West- Eu ro pe se sa men le vin gen —  zo als werk lo ze jon ge ren,

laag ge school de jon gens die niet op de ar beids markt par ti ci pe ren, al leen staan de ou ders,

im mi gran ten —  wor den ge vraagd of er te ke nen zijn die er op wij zen dat ook zij de hand -

doek in de ring gooi en en de maat schap pij gaan be schou wen als een sa men zwe ring waar -

mee an de ren hun le ven con tro le ren.

Bij na de re ana ly se blijkt ech ter dat de groe pen die ge ken merkt wor den door een

cu mu la tie van maat schap pe lij ke ach ter stand geen al ter na tie ve waar den aan ne men of de

maat schap pij de rug toe zouden ke ren. Stu dies in de zwar te get to’s in de VS la ten zien dat

de jon ge ren ui terst ge voe lig zijn voor re cla me en de be te ke nis van mer kar ti ke len, ge deel -

te lijk om dat zij door la ge op lei ding en ge brek aan an de re ac ti vi tei ten en thou sias te te le vi -

sie kij kers zijn. Als de ze jon ge ren ste len, ste len zij niet een in stru ment om de tijd te we ten, 

een voer tuig om zich van A naar B te ver plaat sen of om schoei sel te heb ben; zij ste len de

Ro lex, de BMW en de Guc ci schoe nen. Het ge weld van jon ge zwar ten is niet een be re -

ken de aan val om zo de maat schap pij te on der mij nen, zo als dat bij de ide o lo gisch ge la den

groe pen van ex treem rechts en bij be vrij dings be we gin gen ge val is, maar een on be hol pen

ma nier om voor zich zelf te be wij zen dat zij ge leerd heb ben van hun voor beel den: de au -

to ri tai re ou ders, de ma cho cul tuur en de me dia. De leef stijl die zij na stre ven en het res -

pect dat zij be ge ren maakt de ze zwar te jon ge ren ‘All Ame ri can’. Maar de te kens van suc -

ces die de maat schap pij hen voor spie gelt, zijn voor hen on be reik baar via de we gen die de

mees te men sen be wan de len. Wei nig scho ling, het wan trou wen waar mee ze te ge moet

wor den ge tre den en de arm za li ge net wer ken in hun ei gen wij ken ma ken het heb ben van

een baan voor hen een ver ne de ren de en frus tre ren de er va ring.7 Mijn hy po the se is dat

zwar te en la ti no jon ge ren een over- i den ti fi ca tie heb ben met con su men ten pro duc ten

juist om dat zij eco no mi sche en ra cia le uit slui ting er va ren. Zij zijn cul tu reel op ge no men in

de hoofd stroom van de Ame ri kaan se maat schap pij, maar eco no misch en maat schap pe lijk

bui ten ge slo ten.

Hoe wel de ze stu dies ge daan zijn in een maat schap pij waar so cia le uit slui ting aan -

toon baar meer scha de lijkt aan te rich ten en waar veel dis cus sie wordt ge voerd over het

be staan van een on der klas se, is de ze dy na miek ook in West- Eu ro pa aan we zig. Het gaat

dan een vou dig ge zegd om de com pen se ren de wer king van con sump tie voor men sen met

wei nig mo ge lijk he den op de ar beids markt. Hoe meer een groep door so cia le en eco no -

mi sche oor za ken ge frus treerd wordt in hun po gin gen te sla gen op de ar beids markt, hoe

meer die groep de con su me ren de le vens stijl ap pre ci eert die voor an de ren de waar de van 

werk in houdt. Het deel heb ben aan die le vens stijl be te kent suc ces, on af han ke lijk van je
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sta tus op de ar beids markt. Want die le vens stijl is im mers niet al leen weg ge legd voor hen

die wer ken, maar ook voor hen die rijk dom heb ben geërfd, de lo te rij heb ben ge won nen

of na een suc ces vol le car riè re ver vroegd met pen sioen zijn ge gaan. Dit beeld werd bij -

voor beeld aan ge trof fen bij bij standont van gers in Fran krijk.8 In de ze zwak ste groep kon -

den drie ca te go rieën wor den on der schei den en geen van die groe pen hing al ter na tie ve

cul tu re le waar den aan. De eer ste groep wordt ge vormd door hen die hun werk loos heid

en bij stands uit ke ring als een tij de lijk iets zien; zij heb ben de vas te hoop en de voor uit zich -

ten dat zij eer daags weer een ‘ec hte baan’ zul len heb ben. De twee de groep be staat uit

die ge nen die geïso leerd zijn ge raakt van de net wer ken van hun fa mi lie en van de maat -

schap pij en veel al per soon lij ke pro ble men heb ben, zo als bij voor beeld al co hol ver sla ving.

Zij zijn wei nig kri tisch wat be treft het soort werk dat zij aan ge bo den zul len krij gen om dat

zij in elk werk een ma nier zien om weer met men sen in con tact te ko men en voor de

maat schap pij te la ten zien dat zij be staan.

De der de groep is het meest sig ni fi cant. Het gaat dan om men sen die op het oog te -

vre den zijn met hun be staan in de bij stand, zich ver zet ten te gen her scho ling en sol li ci ta -

ties en die goed in ge voerd zijn in de rech ten die zij on der de re gels van de bij stand heb -

ben. Vin den we hier dan een groep die bui ten de maat schap pij wil le ven, die af ke rig is van

de waar de van het heb ben van een in ko men en die niet in staat is om hun kin de ren naar

be ho ren te so cia li se ren? Wat de Fran se stu die ont dek te was dat de ze ca te go rie hoofd za -

ke lijk uit laag ge school de man ne lij ke kost win ners be stond die tot de con clu sie wa ren ge -

ko men dat hun werk za me le ven voor bij was en dat de ba nen waar mee zij een goed in ko -

men voor hun ge zin kon den ver die nen en die hen een ze ke re so cia le sta tus ga ven — de

ba nen waar mee zij op ge groeid wa ren — er niet meer wa ren. Van daar ook dat zij de ar -

beids be mid de ling veel al za gen als het aan sme ren van ‘McD onalds -b anen’. De ze groep

trekt zich te rug in het ei gen ge zins le ven waar zij hun kin de ren aan moe di gen hun op lei ding 

te ver vol gen — want de hoop dat hun kin de ren eens een fat soen lij ke baan zul len heb ben,

leeft wel bij hen. Ze pro be ren hun huis zo goed mo ge lijk in te rich ten en mee te doen zo -

dat hun le vens stijl niet schril af steekt bij die van de maat schap pij als ge heel — van daar dat

zij ge brand zijn op al les waar zij on der de bij stand recht op heb ben.

Ook in buur ten waar veel im mi gran ten wo nen is de com pen sa tie door con sump tie

goed zicht baar. De im mi grant die geen werk kan vin den of die slecht be taal de en wis se -

len de baan tjes heeft, kan het gast land als on gast vrij er va ren en zich te rug trek ken in het ei -

gen net werk van fa mi lie en et ni ci teit. Bin nen die krin gen die nen de con sump tie goe de ren

als te ken dat het ver blijf in het vreem de land niet voor niets is. En als er dan wei nig geld

naar de fa mi lie thuis kan wor den ge stuurd, zal die in ie der ge val trots zijn op wat de emi -

grant heeft be reikt in den vreem de. De sta tus die ver bon den is met het be zit van het

nieuw ste mo del te le vi sie is enorm. De twee jaar dat ik in een Turk se wijk in Brus sel heb

ge woond, heb ben mij er van over tuigd dat de kwa li teit van het so cia le le ven voor im mi -

gran ten in Eu ro pa be ter is dan dat van de laag ge school de oor spron ke lij ke po pu la tie.

Het is een cli ché van de me dia om het pu bliek te ver ont rus ten met de anek do tes

hoe goed men sen die van de bij stand le ven het wel niet heb ben, hoe zij zich vi deo en kleu -

ren te le vi sie kun nen ver oor lo ven en merk kle ding voor hun kin de ren. Als we te vrij ge vig
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pu blie ke mid de len uit ge ven, on der steu nen we ei gen lijk men sen die de maat schap pij die

hen die steun geeft min ach ten, zo is de ach ter lig gen de ge dach te. Wat we ech ter veel eer

zien, is dat men sen in de bij stand en thou siast de cul tuur van de maat schap pij, de cul tuur

van con sump tie, om ar men. Bin nen die cul tuur heb ben zij hun zelf res pect en so cia le sta tus 

we ten te be hou den, on danks dat de tra di tio ne le weg via een be taal de baan voor hen af ge -

slo ten was.

Het pro bleem van af han ke lijk heid van de bij stand wordt vaak ge pre sen teerd als

een pro bleem van slecht ge so cia li seer de men sen met een zwak ar beid se thos en wei nig

res pect voor de maat schap pij. Van uit dat ge zichts punt wor den dan ri gou reu ze maat re ge -

len voor ge steld om het ont van gen van uit ke rin gen af han ke lijk te ma ken van de ac ti vi tei -

ten die de per soon on der neemt om werk te vin den via sol li ci ta ties en trai nings pro gram -

ma’s. Van uit dat ge zichts punt le vert het heb ben van wel ke baan dan ook net to

maat schap pe lij ke winst. Maar als we naar de re sul ta ten kij ken van de ‘werk -in -plaats -van -

-ui tk ering’ po li tiek in de VS die van af 1996, na de her vor ming van de so cia le ze ker heid al -

daar, in gang werd ge zet, ver schijnt een an der beeld van wat de kern van uit ke rings af han -

ke lijk heid is.

Er zijn al tijd te gen stem men ge weest die stel len dat er geen har de be wij zen zijn dat

al leen staan de ou ders, lang du rig werk lo zen en an de re groe pen die af han ke lijk zijn van een

uit ke ring, een la ger ar beid se thos heb ben. In te gen deel, als mo ge lijk he den zich aan die nen

door een aan trek ken de eco no mie waar in weer laag ge school de ar beid aange bo den wordt 

en wan neer door be las tings- en in ko mens maat re ge len een ar moe de val kan wor den voor -

ko men, neemt het aan tal uit ke rings trek kers en lang du rig werk lo zen sterk af. Maar zelfs

dan moe ten we ons af vra gen of het wel wen se lijk is dat in de maat schap pij ie der die in

staat is te wer ken ook werkt en niet van een uit ke ring af han ke lijk is en dat dus ook groe -

pen als al leen staan de ou ders vol le dig aan het werk zijn. In onze maat schap pij is het na me -

lijk zo dat er men sen zijn die — ook al wer ken zij en thou siast een vol le di ge werk -

week — vol gens de markt zo’n la ge pro duc ti vi teit heb ben dat wat zij winst ge vend nog

aan loon kun nen ont van gen hen niet bo ven de ar moe de grens uit tilt, laat staan hen in

staat stelt met de hoofd stroom van de maat schap pij mee te kun nen doen.9

Het is ide o lo gie en niets an ders, die vol houdt dat werk lo zen en de maat schap pij

be ter af zijn als zij een hon ger loon ont van gen voor laag ge kwa li fi ceerd werk in plaats van

dat zij af han ke lijk zijn van een uit ke ring. Het is ide o lo gie die zon der op de fei ten acht te

slaan vol houdt dat kin de ren van wer ken de al leen staan de moe ders be ter af zijn met het

rol mo del dat hun wer ken de moe der biedt dan wan neer zij thuis aan we zig kan zijn. Het is

ide o lo gie en niet zorg vul di ge af we ging waar uit ge con clu deerd wordt dat pro gram ma’s

zo als New Deal in Groot- Brit tan nië en work fa re in de VS tot de gro te af na me van uit ke -

rings trek kers in die lan den heb ben ge leid. Het lijkt in te gen deel eer der dat de VS, en

Groot- Brit tan nië in haar voet spoor, ge vaar lijk be zig is door de he le so cia le ze ker heid te

her struc tu re ren in een tijd van eco no mi sche hoog con junc tuur. Het ri si co is dat een neer -

gang van de eco no mie op nieuw ar moe de brengt als laag ge school de ar bei ders op straat
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ko men te staan en nu geen weg te rug in de so cia le ze ker heid meer heb ben.10

5 Des in te res se in de na tio na le po li tiek

“De ster ke ver min de ring van de be trok ken heid van bur gers bij po li tie ke par tij en over de

laat ste de cen nia is een bij na per fec te ge ne ra li sa tie voor de po li tie ke we ten schap” (Pharr

& Put nam, 2000). Dat mag zo zijn, maar de be trok ken heid van bur gers op po li tie ke vraag -

stuk ken —  het mi lieu, de schul den last van de der de we reld, de Eu ro pe se in te gra tie,

vluch te lin gen en asiel zoe kers, drugs en mis daad, etc. — kan nu an de re vormen aan ne men 

dan uit slui tend via de af fi li a tie met een po li tie ke par tij. “De ver bre ding van de mo ge lijk he -

den tot po li tie ke ac tie voor de bur ger is één van de meest in vloed rij ke ver an de rin gen in

de po li tie ke oriën ta tie van het pu bliek in de mo cra tieën in de laat ste der tig jaar” (ge ci -

teerd in Katz, 2000). Stu dies door de Re pu bli kein se en de De mo cra ti sche Par tij in de VS

to nen aan dat de ze par tij en in toe ne men de ma te wor den be heerst door ac tie groe pen die 

niet loy aal staan te gen over de vi sie van de par tij als ge heel, maar al leen voor be paal de the -

ma’s en voor een be perk te tijd. Maar on danks dat men zou kun nen den ken dat de par tij en 

zo meer aan dacht heb ben voor wat de men sen be zig houdt, blijkt dat slechts on ge veer de 

helft van het elec to raat in de VS bij de pre si dents ver kie zin gen stemt.

Het is zelfs waar schijn lijk dat maat schap pe lijk ver trou wen om ge keerd even re dig is

met het ver trou wen in po li tie ke in sti tu ties. Het on der ling ver trou wen in de maat schap pij

kan toe ne men ter wijl er een des il lu sie heerst ten aan zien van po li ti ci, po li tie ke par tij en en 

de wer king van het par le ment en de rech ter lij ke macht — de ‘wi tte mar sen’ in Bel gië zijn

daar een voor beeld van. Po li ti ci heb ben de in druk dat hun werk wordt be moei lijkt

doordat er min der ver trou wen in de maat schap pij is tus sen bur gers, om dat de maat -

schap pij als ge heel min der be heers baar is, om dat de bur gers min der be trok ken zijn op de

maat schap pij, zich te gen be las tin gen ver zet ten of om dat de nieu we com mu ni ca tie tech no -

lo gieën de er va ring van men sen in di vi du a li seert en zij geen be lang meer stel len in de gang

naar de stem bus, en zo voort. Maar wat ook het ge val kan zijn, is dat men sen meer en

meer aan het werk van po li ti ci voor bij gaan en het kri ti se ren om dat zij be ter geïn for meerd 

zijn door de over al aan we zi ge me dia. Door de ict- ont wik ke ling heb ben men sen ook meer 

mo ge lijk he den tot hun be schik king om col lec tief ac tie te voe ren bui ten be staan de par tij -

ka ders om en die mo ge lijk he den wor den als meer ef fec tief er va ren. Het aan tal uit glij ders

van re ge rin gen in de wes ter se de mo cra tieën is ver bijs te rend: in com pe ten tie van na tio na -

le re ge rin gen te gen over ver schil len de be drei gin gen van de maat schap pij; ge hei me re la ties 

tus sen re ge rin gen en gro te be drij ven; per soon lijk fa len van pro mi nen te po li ti ci. Geen van

onze de mo cra tieën is een groot schan daal be spaard ge ble ven en het cy nis me dat daar -

door bij het pu bliek ont staan is, is moei lijk te over schat ten.

Draait de (na tio na le) po li tiek om de (mon di a le) eco no mie? Dit is een cen tra le

vraag in de West- Eu ro pe se de mo cra tieën. Veel men sen heb ben het idee dat het ac tu e le

the ma voor de na tio na le po li tiek de eco no mie is en dat bij de be lang rij ke eco no mi sche

vraag stuk ken de re ge ring en de op po si tie uit het zelf de vaat je tap pen. Het lijkt wei nig uit

te ma ken wie aan de macht is, de na tio na le po li tiek draait toch steeds om de vraag hoe er
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voor te zor gen dat het land kan over le ven en bloei en in de mon di a le markt. Daar mee sa -

men han gend is ‘pr ol et ar is ering’, er voor zor gen dat een zo groot mo ge lijk deel van de be -

vol king een be taal de baan heeft, een con stan te in het be leid.

De na tio na le re ge rin gen van de klei ne re West- Eu ro pe se sta ten zijn in der daad ge -

ob se deerd door de mon di a le markt. Hun mo ge lijk he den om het le vens on der houd en de

le vens stan daard van de ei gen bur gers te be scher men is be perk ter ge wor den. De we reld -

markt is de gro te werk ge ver ge wor den op de na tio na le ar beids markt en de rol van de re -

ge ring is er voor te zor gen dat dit mo ge lijk is en het land de aan slui ting niet ver liest. Nie -

mand zegt nee te gen de ho ge re ma te rië le le vens stan daard die de mon di a le markt

mo ge lijk maakt. maar de prijs die er voor be taald moet wor den is een snel le om vor ming

van de na tio na le eco no mie. Be drij ven die sy no niem wa ren met ze ker heid van werk en die 

sym bo len wa ren van na tio na le trots, wor den le ve ran ciers van aan deel hou ders waar de.

De pres ta ties wor den jaar lijks of zelfs per kwar taal be oor deeld door de sen ti men ten van

de be leg ger we reld wijd. De druk om con cur re rend te zijn heeft ook ge vol gen voor ge -

voe li ger za ken dan de hoog te van het loon, wer kom stan dig he den en de so cia le ze ker heid. 

De ge woon tes en in sti tu ties in een maat schap pij wor den ook on der wor pen aan een in -

ter na tio na le con tro le op con cur ren tie kracht. Hoe Eu ro pa de vee sta pel be han delt, het

lan de lijk ge bied be schermt, de zon dag als spe cia le dag wil be hou den, er is niets in het le -

ven van de na tie waar de mon di a le markt niet zijn neus in steekt. Eu ro pa is ove ri gens niet

de eni ge re gio waar ka rak te ris tie ke maat schap pe lij ke en cul tu re le in sti tu ties on der druk

ko men door de eco no mi sche in te gra tie. De tra di tio ne le rol van de vrouw in Is la mi ti sche

lan den en de se mi- re li gi eu ze wij ze van rijst teelt in Ja pan staan even eens on der druk van -

we ge hun in com pa ti bi li teit met de ei sen van de mon di a le eco no mie.

Bij na el ke werk ne mer in de West- Eu ro pe se lan den zal de kou de wind van eco no -

mi sche on ze ker heid in de nek voe len. Bij na ie de re bur ger heeft wel een lijst van maat -

schap pe lij ke in sti tu ties en ge brui ken die hij of zij niet op wil ge ven in het be lang van ef fi -

ciën tie en con cur ren tie. Het is niet voor niets dat veel men sen den ken dat de Eu ro pe se

Ge meen schap als eer ste doel heeft de ge meen schap pe lij ke markt, dat be drijfs be lan gen de 

agen da stel len voor die ge meen schap pe lij ke markt en dat glo ba li se ring de na tio na le over -

he den dwingt voor rang te ge ven aan de be lan gen van de pri va te sec tor.

Het is zelfs mo ge lijk het so cia le part ner schap, zoals het be roem de Ne der lands

 ‘poldermodel’, pri mair te zien als een me tho de van de over heid om de flexi bi li teit en con -

cur ren tie kracht van de na tio na le ar beids markt te waar bor gen en het maat schap pe lij ke

draag vlak te creë ren voor de van we ge de mon di a le con cur ren tie ver eis te ver an de rin gen

in de loon po li tiek, be las tin gen en so cia le ze ker heid. Het eni ge ver schil dat een re ge rings -

wis se ling nog kan ma ken, be treft de de tails van het na tio na le part ner schap. On der de ene

re ge ring zul len de in si ders hun be voor rech te po si tie kun nen vei lig stel len, on der een an -

de re re ge ring zul len mis schien de ge nen die niet in krach ti ge lob bies zijn ge or ga ni seerd

meer ge hoor vin den.

Het is goed er aan te her in ne ren dat ge du ren de het groot ste ge deel te van de twin -

tig ste eeuw de po li tiek niet de eco no mie als on der werp had. Het ging om, bij voor beeld,

het re ge ren van een wereldrijk, de we der op bouw, de ver de di ging van de vrije we reld te -

gen het kwaad, de na tio na le on af han ke lijk heid of her e ni ging, het ves ti gen van de
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de mo cra tie. Maar in al le West- Eu ro pe se lan den zijn de ze ta ken die de ge schie de nis aan

een ge ne ra tie had opge legd en die na tio na le co he sie en so li da ri teit ver eis ten om uit te

voe ren, vol bracht. Nu de ook laat ste ta ken uit het re cen te ver le den vol tooid zijn, heb ben

de West- Eu ro pe se in dus trië le maat schap pij en, en met na me de jon ge re ge ne ra tie, geen

idee meer waar in hun sa men hang ge von den wordt. Leu zen als “Al len voor de Ge meen -

schap pe lij ke Markt” of “In de Naam van Mon di a le Con cur ren tie” la ten, het is niet ver -

won der lijk, de mees te men sen koud. Men sen er va ren een doel loos heid in hun le ven pre -

cies om dat de ge ste gen ma te rië le le vens stan daard niet die be vre di ging schenkt die het

had voor de ge ne ra tie die het trau ma van de oor log met zich droeg.

6 Men sen op nieuw mo ti ve ren in de na tio na le po li tiek te

par ti ci pe ren: dank zij Eu ro pa meer ons zelf wor den

Er zijn ge noeg za ken die nog niet af zijn in de maat schap pij en de tijd waar in wij le ven is

niet min der op win dend en span nend dan de tij den van wel eer, de tijd vlak na de oor log.

Het gro te ver schil is dat we van daag de dag al leen ter loops nog te ma ken heb ben met na -

tio na le pro ble men en dat wat ons be zig houdt in we zen in ter na tio na le vraag stuk ken zijn.

De val van de muur in Ber lijn en het weer tot le ven ko men van de oos te lij ke helft

van het Eu ro pe se con ti nent; de drei gen de on der gang van Afri ka ten zui den van de Sa ha ra

aan AIDS, bur ger oor log en kli maatram pen; de be vol kings ex plo sie in de lan den aan de

oost- en zuid kust van de Mid del land se zee; het uit bre ken van een re gel rech te oor log op

de Bal kan met daar bij de te rug keer van con cen tra tie kam pen — als hier geen his to ri sche

mo ge lijk he den lig gen om weer een col lec tief mo reel doel te ge ven aan de wel vaart in

West- Eu ro pa, dan zal niets an ders dit meer te weeg kun nen bren gen. Maar de West- Eu -

ro pe se de mo cra tieën, zelfs met de in sti tu ties van de Eu ro pe se Ge meen schap als on der -

steu ning, lijkt het aan de wil te ont bre ken om hun col lec tie ve rol te ver ster ken op dit his -

to ri sche mo ment.

Over de oor zaak van de ze ma lai se ver schil len de me nin gen. Mijns in ziens is de be -

lang rijk ste re den ge le gen in het geen ik eer der al heb aan ge voerd, na me lijk dat onze re ge -

rin gen ge bi o lo geerd zijn door de mon di a le markt. Het on ver mo gen van West- Eu ro pa

om, ge con fron teerd met de his to ri sche ge beur te nis sen, meer te doen, is een van de be -

lang rijk ste re de nen waar om ie mand als Paus Jo han nes Pau lus II niet veel op heeft met

onze maat schap pij en en de EU. Som mi gen, ook in Po len, vin den dit waar schijn lijk een ver -

kap te ze gen, maar zijn ge zichts punt kan niet zo maar af ge we zen wor den op grond van de

po si tie van de paus op ge heel an de re za ken, zo als ge boor te re ge ling en de wij ding van

vrou wen tot pries ter. Zijn vi sie is ge wor teld in zijn ge loof en zijn die pe wens om de Sla vi -

sche vol ke ren en de or tho doxe kerk te be trek ken in de op bouw van Eu ro pa. En ter wijl

die be lang rij ke op drach ten zich aan dien den, heb ben de West- Eu ro pe se de mo cra tieën

voor al ge dis cus si eerd over wat  ‘choco lade’ mag he ten en wat ‘n atuu rzu iver bier’.

Toch is West- Eu ro pa als ge heel niet zo ma te ri a lis tisch en zelf in ge no men. Het is ge -

mak ke lijk grap pen te ma ken over de ge meen schap pe lij ke markt. Het is ook de weg waar -

op vijf tien na ties zich be we gen om niet al leen voor de ei gen be vol king vre de en wel vaart

te ga ran de ren, maar te vens een ge meen schap pe lijk plat form te schep pen om de in ter na -

tio na le markt op de hu ma ni teit te rich ten. Zo als eer der de in dus trië le re vo lu tie, roept de
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op komst van de mon di a le markt angsten op en wordt hij als on recht vaar dig er va ren in de

ver de ling van kos ten en voor de len. Die ont wik ke ling is ook ener ve rend en hij be te kent

een vol gen de stap in de ont plooi ing van de men se lij ke in ven ti vi teit. We gaan een vol gen de 

pe ri o de in de ge schie de nis van de mens heid in. Voor het eerst is er na me lijk een zicht ba re 

en ge ka na li seer de ver bin ding tus sen al le be wo ners van de ze pla neet. Het is in te res sant te

con sta te ren dat de kerk wel is waar de on ver schil lig heid en heb zucht die in he rent le ken

aan het func tio ne ren van mon di a le struc tu ren en voor al het in ter na tio na le mo ne tai re

sys teem, ern stig heeft ge kri ti seerd, maar dat zij nooit het pro ces van mon di a li se ring als

zo da nig heeft af ge we zen. Leo XIII ver oor deel de in der tijd de in hu ma ne be han de ling van

de ar bei ders maar deed dat in een en cy cliek die ove ri gens poog de de in dus tri a li sa tie in

goe de ba nen te lei den en niet te stop pen. De chris ten be hoort toe aan een ge meen schap

die zo mon di aal is als zij zich zelf maar kan ma ken en die de een heid van de men sen ge -

meen schap koes tert. Daar om is de taak die voor ons ligt die van het vorm ge ven aan de

mon di a li se ring door een af ge wo gen mix van mon di a le in sti tu ties, ver licht in ter na tio na lis -

me en bo ven al een in ter na li se ring van de ge voe lig heid voor mon di a le as pec ten bij hen die

in de ont wik kelde in dus trië le lan den wo nen.

Als nu de cen tra le vraag in dit ver haal is: “rond wat wil len wij dat de maat schap pij

sa men hang her wint?”, dan is het meest ge pas te ant woord voor de klei ne re de mo cra -

tieën: “rond een her won nen na tio na le iden ti teit en een ge re con sti tu eer de Eu ro pe se Ge -

meen schap.”

De ze twee pro ces sen zijn ver bon den: zon der sa men han gen de, zelf ver ze ker de en

ver lich te na tio na le maat schap pij loopt de EG de kans te ver wor den tot een su per staat

waar ie der uit de ei gen pri vé- sfeer naar op kijkt voor be scher ming als ar bei der en con su -

ment. Zon der een EG die ge voe lig is voor en be trok ken bij be lang rij ke mon di a le vraag -

stuk ken, ver wor den onze na tio na le maat schap pij en tot af ge slo ten oases van wel vaart met 

een no bel stre ven maar wei nig daad kracht.

Zo als Ga li lei, wiens te gen stan ders niet op hiel den aan te to nen dat de aar de niet be -

woog, kijk ik wel eens naar de EG en denk “en toch be weegt het.” De EG is al tijd een

prag ma ti sche on der ne ming ge weest die er in slaag de haar leden bij zich te hou den door

zich te rich ten op brood en bo ter in plaats van op waar den en ide o lo gieën, die za ken im -

mers die tot bit te re con flic ten had den ge leid. Dat ver an dert nu de de mo cra tieën ge con -

fron teerd wor den met gro te uit da gin gen waar bij het vast hou den aan on der schei din gen

tus sen so cia lis ten, li be ra len en chris te nen een ge vaar lij ke luxe wordt. Het for mu le ren van 

een Hand vest van Grond rech ten van de Eu ro pe se Ge meen schap, het ont wer pen van een 

ge meen schap pe lij ke bui ten land se po li tiek en van een ge meen schap pe lij ke po li tie macht,

het op rich ten van een ge vechts een heid die snel in zet baar is voor hu ma ni tai re in ter ven -

ties, etc. het zijn stap pen, hoe moei zaam ook en hoe zeer veel al pas in re ac tie op ge ble ken

te kort ko min gen, die bij el kaar con cre ter in houd ge ven aan waar de vol ke ren van de EG

voor staan.

Als ik zo het po si tie ve van Eu ro pa schets, be te kent dat niet dat ik mij in het kamp

van de fe de ra lis ten be vindt. On der schei den na tio na le iden ti tei ten zijn niet uit de tijd noch 

heb ben die af ge daan. Zij zijn een vou dig weg de meest ge schik te plat for men om so cia le

ban den aan te ha len en zij dra gen bij aan de hu ma ni se ring van de nieu we tijd die
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aan breekt. De po ging om een om vat ten der Eu ro pe se iden ti teit te schep pen die aan trek -

ke lij ker en be vre di gen der zal zijn dan de na tio na le iden ti teit is ij del en als dat al zou luk -

ken, is het con tra pro duc tief. De cen tra le vraag is “wie zijn wij nu?” en die vraag moet op

het ni veau van onze res pec tie ve maat schap pij en ge steld wor den.11 Als je die vraag bij -

voor beeld aan het Ne der land se volk stelt, moet er een in hou de lijk ant woord ko men, re -

fe re rend aan spe ci fiek Ne der land se ge brui ken en spe ci fiek Ne der land se doel ein den en

waar den. Daar in zul len ook za ken uit het ver le den be trok ken wor den. Be wus te po gin gen 

om he te ro ge ni teit te be per ken en de ele men ten van sa men hang in de maat schap pij te

ver ster ken zul len hier bij ho ren. Het kan be te ke nen dat za ken ge noemd wor den als: de

cen tra le rol van het on der wijs als in sti tuut waar kin de ren so cia li se ren; dat bij de in stroom 

van im mi gran ten re ke ning wordt ge hou den met het ver mo gen van ste den om nieuw ko -

mers op te ne men; dat im mi gran ten hulp krij gen om vol waar dig Ne der lands staats bur ger

te wor den; dat het hu we lijk en het ge zins le ven wor den on der steund; dat werk ge vers de

waar de van duur za me re la ties met werk ne mers zien; etc.

Wat dan ook van we zen lijk be lang is, is dat het ei ge ne van Ne der lan ders op zo’n

ma nier wordt ge for mu leerd dat de rest van Eu ro pa en de im mi gran ten naar Ne der land

dit Ne der land se waar de ren en op de een of an de re ma nier blij zijn dat Ne der land deel

uit maakt van Eu ro pa. Nog maals, het gaat er om in te zien dat Eu ro pa niets be te kent zon -

der de on der schei den vol ke ren die in de ge schie de nis zijn ge vormd en dat de ze vol ke ren

veel ge zon der en sa men han gen de maat schap pij en zul len heb ben door hun ge za men lijk

bou wen aan de Eu ro pe se Ge meen schap.

Het her in ter pre te ren en re con sti tu e ren van onze res pec tie ve na tio na le er va ring is

al aan de gang: ‘E ur opa heeft de waar de van de Fran se Re vo lu tie no dig’; ‘E ur opa heeft het

Brit se re a lis me no dig ten aan zien van de mon di a le markt’; ‘E ur opa heeft de Spaan se toe -

gang tot Zuid- Ame ri ka no dig’. Een ele ment van op por tu nis me ont breekt na tuur lijk niet:

als ge zegd wordt dat Eu ro pa het Brit se re a lis me ten aan zien van de mon di a le markt no dig

heeft, of de Fran se on af han ke lijk heid van de Ame ri kaan se do mi nan tie, ho ren we voor al

de bin nen land se po li tie ke ar gu men ten van po li ti ci die zich po gen te ver we ren te gen

euroscep ti ci. Een op merk za me Fran se jour na list gaf zo de vol gen de sa men vat ting van wat

hij van een in ter view met de Fran se mi nis ter van bui ten land se za ken had op ge sto ken: 

“Wat u be doelt is dus dat hoe meer de Fran se bui ten land se po li tiek Frans blijft en

de ei gen Fran se po si tie re pre sen teert — hoe meer Fran krijk dus de ei gen po si tie ac cen -

tu eert — hoe meer Fran krijk bij draagt aan Eu ro pa.”12

Het blijft jam mer dat we onze na tio na le lei ders zel den te gen over het elec to raat

ho ren rep pen over an de re mo tie ven voor het be lang van de Eu ro pe se Ge meen schap

voor het land dan de eco no mi sche. Dat het ook gaat om de hu ma ni se ring en de po li tie ke

stu ring van de mon di a le markt, om het ef fec tie ver ma ken van de na tio na le bij dra ge aan de

we reld wij de wel vaart en aan vre de, om te ver ze ke ren dat ie der land van een ge zon de

leefom ge ving kan ge nie ten en be scher ming te gen in ter na tio na le mis daad en an der kwaad

dat al leen op in ter gou ver ne men teel ni veau kan wor den aan ge pakt, daar hoor je wei nig
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van. De Eu ro pe se Ge meen schap wordt in de na tio na le po li tiek nog veel al op por tu nis tisch 

be han deld: als de za ken goed gaan, is dat om dat de na tio na le po li ti ci zich goed ge weerd

heb ben; als de za ken slecht gaan, is dat van we ge de bu reau cra tie in Brus sel. De waar heid

is na tuur lijk dat wat ge wrocht wordt in en door de Eu ro pe se Ge meen schap te be lang rijk

is om be perkt te zijn tot de Ge meen schap pe lij ke Markt, en dat voor ‘kle ine gro te’ lan den

als Ne der land en ‘klei ne klei ne’ lan den als Ier land de Eu ro pe se Ge meen schap de best be -

schik ba re struc tuur is om onze lan den voor spoed en een po si tief zelf beeld te ge ven om

waar dig en vaar dig hun stem te la ten ho ren in de in ter na tio na le are na.

(ver ta ling: Hans Groen)
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Getto’s en Pleinen

Ontmoeting en samenhang als de opgave van de 21e eeuw

Jos van Gennip

1 Een rond gang

Het re gent veel in Ne der land en het is dik wijls mis -

tig, en wie veel ana ly ses leest over wat er in onze sa -

men le ving aan de hand is, denkt dat we onze geest

ook niet al tijd af scher men te gen de ge tij den. Zien

we dan niet wat er be reikt is, hoe veel er be reikt is

en voor al hoe zeer onze cul tuur en sa men le ving ge -

won nen heb ben: ar moe de be strij ding, sprei ding van

wel vaart, een bre de ar beids par ti ci pa tie, een meest al 

re de lijk so ciaal vang net. De so cia le kwes tie is toch

re de lijk aan ge pakt, zou je zeg gen, en dat was de eer -

ste doel stel ling van de chris te lijk so cia le be we ging

die hon derd jaar ge le den be gon.

Zien we dan niet de eman ci pa tie, de an de re

doel stel ling van de ze be we ging? Er is geen ach ter -

stel ling meer van “klei ne luij den” en rooms- ka tho lie ken. De eman ci pa tie is vol tooid en er

heeft zich een bre de re en die pe re eman ci pa tie be we ging vol trok ken: van le den van een

be roeps groep — ar bei ders, boe ren, vrou wen — naar au to no me bur gers, in di vi du en.

Maar er is nog meer: met na me in de laat ste twin tig jaar zijn zo ve len zich be wust ge wor -

den dat au to no mie en in di vi du ali teit niet ver wor ven wor den door on der de ver war -

mings de ken van de ver zor gings staat of de daar bij ho ren de in stel lin gen te krui pen, maar

door voor zich zelf op te ko men, door zelfred zaam heid. Zelf ver wer ke lij king en zelfred -

zaam heid zijn de Si a me se twee ling van wat men is gaan noe men “de post- mo der ne cul -

tuur.”

Zien we bo ven dien niet, hoe veel di rec te be trok ken heid er is op el kaar in vrij wil lig -

heid, zorg, aan dacht?

Te gen die ach ter grond van be reik te doel ein den, ach ter haal de pro ble men en een cul tu re -

le pa ra dig ma wis se lin gen, is de vraag ge recht vaar digd: wat doen nog die tal lo ze zich chris -

te lijk en zich ka tho liek noe men de or ga ni sa ties en in stel lin gen. In te res san ter wel haast:

waar om be roe pen an de ren zich na druk ke lijk op een me de be pa len de chris te lij ke grond -

slag van hun or ga ni sa tie. Heb ben dit soort or ga ni sa ties nog een an de re be te ke nis dan
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te gen over een pu bliek kli maat dat hen veel al wei nig gun stig ge stemd is, te mel den, dat zij

het wa ren die in een eeu wen lan ge in span ning een mis schien door slag ge ven de bij dra ge

heb ben ge le verd aan die nu zo ge roem de struc tuur van het pol der mo del en aan het in de

prak tijk hu maan ma ken van een sa men le ving, door hun zorg-. on der wijs-, en vor mings in -

stel lin gen, hun wij ze van be lan gen be har ti ging en in vor men van in ter na tio na le so li da ri teit.

Het had mis schien voor de hand ge le gen, dat de voor be rei ders van de con fe ren tie “Get -

to’s en Plei nen” naar die or ga ni sa ties wa ren toe ge gaan met de vraag: wat doen jul lie ei -

gen lijk nog?

We heb ben wel een rond gang langs al die or ga ni sa ties ge maakt, maar met een

 andere vraag. Niet de vraag naar de ver ant woor ding van het ei gen be staan, niet de ar gu -

men ten voor zelf con ti nu e ring, en ook niet de re gen- en mist stem ming, zo van: zeg me als -

je blieft wat er nog ver keerd gaat in die maat schap pij. De vraag die wij stel den was twee le -

dig: wat is bij al le ver wor ven he den de groot ste uit da ging van de 21e eeuw en: wat  kan

jouw bij dra ge aan die uit da ging zijn?

Het ant woord was, als je de kern daar van wilt vat ten: de groot ste uit da ging is de sa -

men hang te be wa ren, de bur gers van de 21e eeuw met el kaar in con tact te hou den en

voor al te zor gen, dat de cul tu re le di ver si teit te sa men met de zo ge naam de zelfred zaam -

heid niet leidt tot drie ont wik ke lin gen:

» dat we het in on ver schil lig heid, on macht, of ge woon ge brek aan tijd la ten ge beu ren,

dat zich al ler han de ei lan den vor men, van et ni ci tei ten tot in ko mens groe pe rin gen die

niets meer met el kaar te ma ken heb ben of wil len heb ben;

» dat een gro te groep niet- zelfred za men — en dat zijn we al len bij tijd en wij le — uit de

boot valt, bui ten ge slo ten wordt 

» en dat de on ver mij de lij ke ver an de rin gen en af braak in het so cia le weef sel een on vol -

doen de te gen be we ging vin den in de op bouw — in de VS noe men ze dat ‘de ver ver -

sing’ — van het so cia le ka pi taal, in on vol doen de be trok ken heid bij het al ge meen be -

lang, met als ge volg een toe komstsce na rio waar in veel op het spel staat dat in het ver -

le den de hu ma ni teit en de kwa li teit van de maat schap pij be paal de.

Maar zijn die ont wik ke lingen niet on ver mij de lijk? Zijn de le vens be schou we lij ke ver schil -

len niet op nieuw heel groot aan het wor den? Dan gaat het niet al leen om ver schil len tus -

sen de aan han gers van “vreem de” le vens be schou win gen en chris te nen en jo den, maar

voor al tus sen hen die vin den, dat het nu maar eens af ge lo pen moet zijn met het be roep

op de chris te lij ke le vens be schou wing als re le vant voor het open ba re le ven en zij, die ge -

lo ven dat het er wel de ge lijk toe doet, dat je ook het pu bliek han de len ijkt op het Evan ge -

lie en dat een maat schap pij mag mee wer ken aan het be le ven en ver die pen van de ken nis

daar over, in bij voor beeld het on der wijs.

Is ver vol gens de af stand tus sen de ge ne ra ties met hun ge wel di ge cul tu re le  diver -

siteit niet zo groot aan het wor den, dat de voor co he sie we zen lij ke com mu ni ca tie al leen

nog maar op per vlak kig en func tio neel is? Zijn de ver schil len tus sen al loch to nen en

 autochtonen, tus sen hen die van bui ten ko men en de erf ge na men van wat de Ne der land -

se iden ti teit heet te te zijn, nog te over brug gen, ze ker nu de ban den met de lan den van

her komst zo ge mak ke lijk in tact te hou den en te ver ver sen zijn? Dan is er de te gen stel ling

stad- plat te land, met zijn nieu we soms scher pe di men sies in een geür ba ni seer de  samen -
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leving, waar de her in ne ring aan hon gers nood is weg geëbd en waar de ooit trot se eco no -

mi sche func tie ge re la ti veerd wordt in de per cep tie van mi lieu be las ting en nieu we

 ruimteclaims en bo ven al in een ver wach ting ten aan zien van na tuur, land schap en pro duk -

tie me tho den, die in de ste de lij ke om ge ving zel den ge re a li seerd wor den?

En dan is er nog die con sta te ring van het ont bre ken van een ethi sche ba siscon sen -

sus ten aan zien van be lang rij ke ont wik ke lin gen in het den ken en de maat schap pij, zo als

bij voor beeld het be lang van het ge zin en de men se lij ke bi o tech no lo gie. Daar mee lijkt een

nieu we kloof sa men te han gen: tus sen de do mi nan te stro ming in onze cul tuur die het

nieu we, het he den daag se, het mo der ne con di tie loos wil om ar men te gen over de soms

wat zie lig af ge schil der de groep van bur gers, die wat voor zich ti ger wil len zijn, se lec tief ten

aan zien van al les wat op ons en over ons heen komt, met heim wee soms ook naar het

vroe ge re, naar wat ver lo ren is ge gaan.

Zijn al die scheids lij nen al niet zo groot ge wor den, dat we in we zen niet meer van

een sa men le ving kun nen spre ken?

Het was een ver ras send ant woord, dat lang za mer hand uit die ge sprek ken naar vo ren

kwam: nee, hon derd jaar ge le den lie pen er ook al ler han de scheids lij nen en te gen stel lin -

gen door de sa men le ving. De te gen woor di ge scheids lij nen ma ken de zaak mis schien las -

tig, maar er zit ten ook goe de kan ten aan. Een sa men le ving kan zijn kracht juist ont le nen

aan een ba lans tus sen de ei gen groep si den ti teit en een ver bin den de al ge meen heid. Het

wordt pas een pro bleem als ver schil len de scheids lij nen met el kaar ver knoopt ra ken en el -

kaar ver ster ken: so ciaal- eco no mi sche ach ter stand met al loch to ni teit, zor gaf han ke lijk heid 

met een zaam heid, span nin gen tus sen de ei sen van werk en in ko men aan de ene kant en

de vraag om aan dacht en zorg van na bij en en af han ke lij ken.

Het wordt een on op los baar pro bleem als we de ver keer de sleu tel han te ren bij de

op los sing van de ze cen tra le pro ble ma tiek. Met na me de eco no mi sche par ti ci pa tie — be -

taald werk — is bui ten ge woon be lang rijk maar het is niet de be slis sen de sleu tel tot de vi -

ta le en co he ren te sa men le ving, die we ei gen lijk zo hard no dig zul len heb ben.

Het wordt on op los baar als we den ken, dat onze sa men le ving wel te red den valt als

ie der een nou maar be lijdt aan han ger te wor den van een le ge al ge meen heid om dat zo ook 

de te gen stel ling tus sen ka tho lie ken, pro tes tan ten en niet-chris te nen tot een goed eind

zou zijn ge bracht.

Het wordt on op los baar als we van de voor on der stel ling uitgaan, dat men sen veel

min der dan vroe ger sa men bren gen de ver ban den no dig heb ben. Ze zijn toch zelfred zaam

en als ze dat niet meer zijn, dan zijn we toch rijk ge noeg om staat en ver ze ke rin gen aan te

spre ken, en liefst bei de.

2 De za ken op hun be loop

Om drie za ken gaat het als we de za ken op hun be loop la ten:

a) Uit slui ting Op de eer ste plaats is daar de ex tre me (zelf)uit slui ting van dak lo -

zen, rand groe pen, ver slaaf den, zwa re cri mi ne len. Som mi gen heb ben nooit ge leerd in de

sa men le ving te par ti ci pe ren, voor an de ren is de lat van eco no mi sche en maat schap pe lij ke

zelfred zaam heid te hoog ge legd. Weer an de ren heb ben op een be slis send mo ment niet

die no di ge hel pen de hand ge kre gen.
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Ten twee de is er de cu mu le ren de uit slui ting die ont staat als ver schil len de on voor -

de li ge po si ties el kaar ver ster ken: al loch to nen, so ciaal- eco no mi sche ach ter stand, woon -

om ge ving, en soms il le ga li teit. In die si tu a tie wordt uit slui ting soms een er fe lijk ge ge ven,

dat zich al uit strekt over twee à drie ge ne ra ties. Na tuur lijk moet een ge zon de maat schap -

pij de ca pa ci teit op bren gen — en heeft dat in de ge schie de nis ook ge daan — om een ze -

ker aan tal ‘a -s oci alen’ mee te dra gen. Maar als a- so ci a li teit on om keer baar wordt door ge -

ge ven naar vol gen de ge ne ra ties is dat van uit het ide aal, dat ie de re mens telt en dat ie der

nieu we kan sen moet krij gen, niet te ac cep te ren.

Er is ver vol gens een af stand ne men van de cul tuur. De Ne der land se sa men le ving

zal re ke ning moe ten hou den met een nieu we aan was van re la tief gro te cul tu re le en soms

na tio na le mi no ri tei ten. Dat is erg als dat de loop brug wordt naar een vorm van uit slui ting

of zel fuit slui ting. Het leidt tot uit slui ting als groeps vor ming een ge brek ki ge in bur ge ring

tot ge volg heeft, met na me door on vol doen de ken nis van de taal, de ge schie de nis, ge brui -

ken, zo dat — in veel ge val len — eco no mi sche par ti ci pa tie be moei lijkt wordt. Het leidt,

meer pro ble ma tisch, tot zel fuit slui ting als het komt tot af wij zing van ons so ciaal con tract:

mis bruik van de so cia le ze ker heid; het in stand hou den van ei gen rechts op vat tin gen of ge -

woon tes, die op ge span nen voet staan met ons rechts sys teem; de be gren zing van de ba -

sis so li da ri teit tot de ei gen groep. Pro ble men ont staan ver der als de druk met na me op

een vol gen de ge ne ra tie te groot wordt om de af ge slo ten heid te door bre ken.

In tus sen is er ook een ca te go rie van me de bur gers die op af stand komt te staan, of

is blij ven staan. Dat is de groep die eco no misch ach ter blijft en die in de eu fo rie van de

eco no mi sche groei blij ven de aan dacht ver dient. In de rij ke sa men le ving is er (nog steeds)

een ar moe de vraag stuk. Er zijn de be ken de ca te go rieën van de AOW- ster, de bij stands -

moe der, de WAO- er en de wer ke lo ze. Maar er zijn ook die nieu we ca te go rieën: het ge -

zin met kin de ren op de mid del ba re school met een al leen ver die nen de ou der; de boer,

met zelfs nog een be hoor lijk ver mo gen op pa pier; de mid den stan der in een neer gaan de

wijk of een leeg stro mend dorp. Ar moe de, die ook een vol gen de ge ne ra tie ver hy po the -

keert.

Maar het gaat niet al leen om ma te rië le ar moe de. Als het bre de be grip zelfred zaam -

heid de norm is, dan past de er ken ning, dat onze sa men le ving ve le niet of tij de lijk niet

zelfred za men her bergt en ook moet her ber gen: het klei ne kind, de ge brek ki ge ou de re, de 

ge han di cap te. Ie mand ook, b.v. die jon ge vrouw, die even de com bi na tie niet aan kan van

heel con sciën ti eus wer ken, het op voe den van kin de ren, de aan dacht voor na bij en, en fi -

nan cieel rond ko men. De kwa li teit van een cul tuur wordt af ge me ten aan de wij ze waar op

zij me de men sen laat voe len, dat ze ook in de fa se van af han ke lijk heid en niet-zelfred zaam -

heid vol le waar de heb ben. Zelfs een cul tuur, die daar voor fi nan cieel be hoor lijk re ser -

veert, kan op dat es sen tië le cri te ri um ste vig te kort schie ten

En dan de moei lijkst be noem ba re ca te go rie: de groep die af stand neemt, of op af -

stand ge zet wordt van de cen tra le voor on der stel lin gen van de hui di ge cul tuur en maat -

schap pij, na me lijk dat de mens au to noom is en op zelf ver wer ke lij king moet zijn ge richt,

dat re li gie geen pu blie ke func tie heeft, dat ver an de ring voor al ver be te ring is en dat de

eco no mi se ring van het be staan mis schien in der daad niet wen se lijk is, maar toch on ver -

mij de lijk. Wie vraag te kens zet bij de he do ni se ring van de cul tuur is een ou der wet se zeur;
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wie pro li fe is, een chris te lijk con ser va tief en nog ge vaar lijk ook; wie deugd zaam heid en

so ber heid preekt, is niet van de ze tijd.

b) Get to vor ming Uit slui ting en get to vor ming: er is veel ge schre ven over hun

re la tie en hun ver schil len, over de soms aan we zi ge over vloe di ge so cia le co he sie bin nen

b.v. de maf fia of de jeugd ben de waar bij de ge ko zen of op ge leg de vij and schap met de bui -

ten we reld een sterk bin dend ele ment kan vor men. Co he sie is er dan ze ker, maar niet die

wij be doe len. Or ga ni sa ties in onze be we ging kun nen er van mee pra ten: ze staan niet zel -

den in de front li nie van de strijd om toch nog brug gen te slaan tus sen het groei end iso le -

ment van een be paal de groep en de maat schap pij als ge heel. Te den ken valt aan de zeer

ve le scho len van chris te lij ke sig na tuur in de bin nen ste den, de po li tie func tio na ris sen uit

onze bon den, de ver wan te wo ning bouw cor po ra ties, maar ook de vrij wil li gers van het

Vluch te lin gen werk, de spor tin struc teurs en -b eg ele iders en de ge meen schap pen van re li -

gi eu zen die zich be wust in de mar gi na le buur ten wes ti gen. En ook onze pas to res zijn niet

zel den ge tui ge en deel ge noot. We heb ben het dan over een be paald soort get to vor ming:

daar waar die ver kno ping plaats vindt van ge o gra fi sche con cen tra tie van so ciaal eco no mi -

sche ach ter stand en ar moe de, non par ti ci pa tie, al loch to ni teit, taal ach ter stand, een ver -

loe der de leefom ge ving en een ge brek ki ge rechts hand ha ving.

Er zijn fan tas ti sche voor beel den van sa men spel tus sen over heid en par ti cu lier ini -

tia tief om die spi raal te door bre ken en — nog be lang rij ker — het fa ta lis me dat daar soms

heerst. Toch, wie zijn ogen niet sluit, ziet de ba lan ce ren de wij ken, de nieu we ver pau -

pering, de pu blie ke ver loe de ring, de cri mi na li se ring. En wie zijn ogen niet sluit, ziet ook de 

re ac tie: de uit tocht uit die wij ken, de zelf be scher ming, het bou wen van cor ri dors naar

vei li ger, wel va ren der en niet zel den meer ‘bla nke plek ken’. Ge luk kig zijn we in ons land

nog ver ver wij derd van de ‘c al ifo rn is ering’ van onze ves ti gings op ties: de met ho ge mu ren

en slag bo men af ge schei den com pounds waar de po li tie zich even min veel laat zien om dat

haar werk over ge no men is door een par ti cu lie re be wa kings dienst.

De or ga ni sa ties slui ten niet hun ogen voor de ze ont wik ke lin gen, maar in de rond -

gang bleek dat zij zich voor al ver zet ten te gen een an de re, niet min der reë le soor ten van

get to vor ming. Onze in stel lin gen voor ge han di cap ten zorg, onze ou de ren bon den en an de -

ren vech ten te gen de in sti tu tio ne le con cen tra tie en daar mee het uit de sa men le ving plaat sing 

van al len, die niet zelfred zaam zijn of an ders zins af wij kend zijn. Er zijn in druk wek ken de

voor beel den van de te rug plaat sing van zorg be hoe ven den in die sa men le ving, van het af -

bre ken van in sti tu tio ne le get to’s, maar dik wijls ook blijkt de com bi na tie van ste de nbouw -

kun di ge plan ning, zorg voor zie nin gen en men ta le ge woon tes bij na on over win ne lij ke bar -

riè res op te le ve ren.

Dat is bre der: het ste de nbouw kun dig con cept van de ja ren zes tig en la ter met zijn

func tio ne le schei ding van wo nen, wer ken, ont span nen, werkt de ont moe ting, het sa men -

le ven, niet in de hand. Het is dit con cept met zijn Bijl mer meer en Hoog ca te rij ne, dat zo

ge mak ke lijk tot nieu we con cen tra ties leidt van pro ble men ter zij de van de hoofd stroom

in de sa men le ving. Het is dit con cept en de ach ter lig gen de func tio na lis ti sche, za ke lij ke en

bu reau cra ti sche geest, waar te gen bij ve len nu ver zet rijst. Een suc ces vol ver zet? Hier mee

over stij gen we de be trok ken heid en in zet van zo ve le van onze or ga ni sa ties bij de he den -

daag se hulp vraag en ko men we bij die — het zij toe ge ge ven — schaars aan de or de
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ge stel de vraag, wat de in zet nu is en wel ke in zet er moet zijn om ook over twin tig, der tig

jaar een mens waar di ge sa men le ving te heb ben.

c) De ont ei gen de maat schap pij De Ne der land se sa men le ving over vijf tien,

vijf en twin tig jaar — een schets van een mo ge lijk heid.

» De ba by boo mers zijn met vut, pen sioen en AOW — voor een ge deel te op te bren gen 

door een steeds klei ner wor den de groep wer ken den.

» De in stroom van im mi gran ten en asiel zoe kers over treft ver re het ge tal van in ei gen

land ge bo re nen.

» Van de ge bo re nen heeft in de ste den de over gro te meer der heid ou ders of groot ou -

ders die zelf niet in Ne der land ge bo ren zijn.

» Hoog stens een op de vier kin de ren komt te rug van school in een huis, waar ook bei de

na tuur lij ke ou ders wo nen — als er al een school dag ge weest is. In het be gin van de 21e

eeuw had ie der een wel de mond vol over ken nis als hét nieu we ka pi taal en de voor -

waar de voor voort ge zet te wel vaart en groei, maar de op bouw van dat ka pi taal is wel

heel ma ger ge wor den toen zo wei ni gen nog ko zen voor het be roep van on der wijs ge -

ven de, waar door de drei ging van een vier daag se school week toch re a li teit is ge wor -

den. En steeds min der gaan ook kin de ren naar scho len in de ei gen buurt als die buurt

‘g emengd’ is. Ou ders kie zen er voor hun kin de ren liefst naar scho len van het ei gen

wel vaart sni veau en cul tu re le ach ter grond te stu ren. De con tact kan sen van kin de ren

van al loch to nen met de bre de Ne der land se sa men le ving wer den ge lei de lijkaan min -

der.

» Het lan de lijk ge bied moet — voor zo ver het nog be staat — met loon wer kers groen

ge hou den wor den, want het aan tal boe ren is tot on der de vijf tig dui zend ge daald. Wat

ook ge daald is, is het aan tal kerk gan gers: hoog uit een vier hon derd dui zend per zon dag. 

Vrij dags gaan er meer men sen naar de mos kee. Zorg ha len de bur gers in tus sen in toe -

ne men de ma te in en uit het bui ten land, want be ta len kun nen we, on danks het feit, dat

wa ter en ener gie zo duur zijn ge wor den. In Ne der land zelf zien we ze ker bij de groep

die door winst ne ming of erf ver krij ging over gi gan ti sche ver mo gens beschikt, een

enor me toe na me van con sump tie ve uit ga ven. Een eeu wen lang voor de Ne der lan ders

ken mer ken de deugd, dat men zich ei gen lijk schaam de voor zijn rijk dom, is wel de fi ni -

tief voor bij.

Spe cu la ties, her sen spin sel van ie mand, die een ver re gen de zo mer ach ter zich heeft? Ik be -

vind me ten min ste in het goe de ge zel schap van so cio lo gen en sta tis ti ci en, als ik de zaak

wat bre der naar de wes ter se sa men le vin gen mag ploe gen, van de meest voor aan staan de

cul tuur fi lo so fen en so ci aal- e thi ci. En ik houd me nog in. Ik ga geen ver moe dens ui ten over

de groei van ge weld en ver mo gens de lic ten of de con se quen ties van de re pu ta tie van Ne -

der land als in ter na tio na le drugs ver han de laar. Ik pro beer ge woon de kwan ti fi ceer ba re

trends die zich nu af te ke nen te ex tra po le ren. Dat an de re zou ons pas echt in de sfeer van

de spe cu la ties bren gen, al zegt wel ie mand als de ho ge pries ter van het ka pi ta lis me, Fukuy -

a ma, dat hij cir cum stan ti al evi den ce kan le ve ren dat er een di rec te re la tie is tus sen de toe -

na me van on vei lig heid en de lic ten en een vol le di ge ar beids par ti ci pa tie in plaats van de op -

ti ma le die Ne der land de laat ste de cen nia kent. Die re la tie is ook niet denk beel dig, voeg ik

daar aan toe, met de flexi bi li se ring van de werk tij den, als die er toe zou lei den, dat de
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tij den van ge za men lij ke ge zin stref fen be perk ter wor den.

De vraag, die aan de or de is, is niet of dit per spec tief aan trek ke lijk is of niet: de

vraag is, wat we met die ten de le on om keer ba re trends gaan doen, wel ke con se quen ties

we er uit trek ken. De sa men le ving zal in de ko men de vijf tien tot twin tig jaar on om keer -

baar ver an de ren, maar het ligt me de aan ons of dat ten goe de of ten kwa de zal zijn. Het

gaat nu om ons hier van be wust te zijn en maat re ge len te ne men, bij te stu ren waar no dig,

som mi ge ont wik ke lin gen te be vor de ren. Is het toe val lig, dat de schaar se op mer kin gen

over de toe kom sti ge ont wik ke lin gen voor al kwa men uit uni ver si tai re krin gen? Het gaat

om met na me de con se quen ties van het ge brek aan ken nis van tra di tie en iden ti teit, de

zorg om het niet op bou wen en ver ver sen van het so ciaal ka pi taal, het weg val len, om het

in de ter men van een van de geïn ter view den te zeg gen, het weg val len van het “ver plich -

tingse le ment” in onze cul tuur.

3 Is er een al ter na tief?

Of we het leuk vin den of niet: met el kaar zul len we het wel vaarts peil over eind moe ten

hou den en met el kaar zul len we voor vei lig heid op straat moe ten zor gen. Met el kaar zul -

len we de ge nen, die zorg- en/of in ko mensaf han ke lijk zijn, moe ten op van gen en met el kaar 

zul len we dis cri mi na tie moe ten uit slui ten. Met el kaar zul len we in ter na tio na le ver plich tin -

gen en so li da ri teit moe ten op bren gen en met el kaar zul len we moe ten be slis sen, wat de

rich ting en de gren zen van de tech no lo gie wor den. Met el kaar staan we voor de kwa li teit

van de pu blie ke ruim te. Zo kun je co he sie of de nood zaak daar toe ook ver ta len en dan

heb je het nog niet eens over dat gro te Eu ro pe se di lem ma van de 21e eeuw: waar landt

onze sa men le ving tus sen de pool van een leeg, niet iden ti teits- en ge schie de nis be wust im -

mi gra tie ge bied en de an de re pool van een door ge za men lij ke waar den, nor men en ge -

schie de nis ge te kend chris te lijk avond land?

De droom van 2020 kan een nacht mer rie wor den, als bij de woor den wel vaart, vei -

lig heid, so li da ri teit en zorg de te gen be grip pen moe ten wor den in ge vuld. Dat te voor ko -

men is de wer ke lij ke agen da van de ze ge ne ra tie. Daar bij blijft voor en na ar beids par ti ci pa -

tie een we zen lij ke voor waar de en dat vergt nu al voor de hand lig gen de, maar lang niet

al tijd in het be wust zijn en het be leid door wer ken de con se quen ties van in bur ge ring, taal -

les sen, kwa li teit van scho ling voor au toch to nen en al loch to nen en een op par ti ci pa tie ge -

richt sys teem van so cia le ze ker heid. En er zijn an de re eco no mi sche en fi nan cië le voor -

waar den: van in fra struc tuur tot af los sing van de staats schuld — nu kun nen wij daar iets

aan doen.

a) Van de eco no mie naar de cul tuur Maar als we de get to’s in som mi ge ste -

den zien, waar twee à drie ge ne ra ties uit slui ting, soms zel fuit slui ting, neer ge sla gen zijn in

on be mid del baar heid, rui le co no mie, ar moe de, soms cri mi na li teit en ver sla ving in een tijd -

perk van ab so lu te krap te op een ar beids markt, en on danks een be wust be strij dings be leid, 

dan zien en mer ken we weer, dat eco no mi sche par ti ci pa tie niet de eni ge sleu tel is. Als we

som mi ge woon kwar tie ren in het groen zien, met par ti cu lie re be vei li gings dien sten, met

angst voor de school gang van het kind, of de zelf op slui ting van de ou de re, dan be sef fen

we, dat een rij ke sa men le ving, zelfs voor de rij ken, nog geen mens waar di ge sa men le ving

hoeft te zijn. Wat is er dan nog meer no dig, als de ka ders voor bre de eco no mi sche
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par ti ci pa tie aan we zig zijn, men sen voor al zelfred zaam wil len zijn en voor zich zelf wil len

op ko men en nie mand, die on be voor oor deeld is de ogen mag slui ten voor vor men van

on der lin ge dienst ver le ning en on der lin ge be trok ken heid?

Ont ken nen dat ve le die pe scheids lij nen in onze sa men le ving be staan, heeft geen

zin. De nieu we he te ro ge ni teit is een on om keer ba re re a li teit en al is er mis schien op het

toe komst per spec tief van hier bo ven het een en an der af te din gen, in gro te trek ken zal de

sa men le ving van straks ge te kend wor den door ve le cul tu ren en ve le subcul tu ren. Dát be -

ves tig de het on der zoek bij de or ga ni sa ties van het Chris te lijk- So ci aal Con gres: het gaat

om mul ti cul tu ra li teit niet al leen in de zin van au toch to ne en al loch to ne groe pen, maar

even zeer om het be staan in onze sa men le ving van ve le subcul tu ren: een slecht door ou -

de ren ver sta ne jon ge ren cul tuur, een ur ba ne cul tuur, een post- ar beids le ven cul tuur, voor

som mi gen wel de ge lijk een vi ta le chris te lij ke cul tuur, en voor an de ren een au to no mie-

 cul tuur. Die he te ro ge ni teit bij el kaar kun nen hou den in on der lin ge be trok ken heid en ge -

meen schap pe lij ke doel stel lin gen of niet, dat wordt het ver schil tus sen droom en nacht -

mer rie. De nacht mer rie is de op split sing in get to's, maar is ook  de uit slui ting van groe pen

die niet zelfred zaam zijn, die niet mee kun nen of niet mee wil len, en het is de in onze da -

gen al tast ba re on der waar de ring van het pu blie ke do mein en des in te res se in de pu blie ke

zaak —  soms let ter lijk: de straat, het plant soen, na tuur en land schap, het plein; soms vir -

tu eel in de ver loe de ring van het te le vi sie plein; soms in de on der waar de ring en het ach ter -

blij ven van sec to ren als zorg en on der wijs ten gun ste van de markt.

Om drie con se quen ties gaat het dus als we geen op los sing vin den voor dat vraag -

stuk van de nieu we he te ro ge ni teit. Ten eer ste, het iso le ment van be paal de groe pen. Ten

twee de een ge brek ki ge of af we zi ge be trok ken heid op de ge meen schap pe lijk heid. Ten

der de  al ler han de vor men van uit slui ting — niet mee mo gen doen, niet mee kun nen

doen, of niet mee wil len doen met en in onze sa men le ving en de daar in be li chaam de

waar den, haar con tac ten, haar op ga ven.

Als we díe con se quen ties niet wil len, dan moe ten we al ler eerst twee za ken be sef -

fen (con sciën ti se ring noe men ze dat el ders): dat de maat schap pij voor de meest in drin -

gen de her in rich ting keu zes staat se dert tij den, en ver vol gens dat de au to ma tis men van de

hui di ge ont wik ke lin gen groe pen en in di vi du en op een soms on over ko me lij ke af stand van

een mens waar di ge sa men le ving zet. 

De te gen stel ling ar beid- ka pi taal over brug gen was de op ga ve van de chris te lijk so -

cia le be we ging ge du ren de een eeuw en daar heeft zij met suc ces een gro te bij dra ge aan

ge le verd. Ana ly ses en re sul ta ten kun nen op die as zicht baar ge maakt wor den. Ik zou nu

de stel ling aan dur ven, dat de pro ble ma tiek van de 21e eeuw, al thans op na tio naal ni veau,

meer een cul tu re le dan een eco no mi sche is. Ook al is die pro ble ma tiek min der kwan ti fi -

ceer baar, dat wil niet zeg gen, dat ze min der re a lis tisch is.

De voor zich ti ge sug ges tie die lang zaam groei de in de rond gang was dat de he te ro -

ge ni teit die tot get to vor ming, uit slui ting en ge brek ki ge be trok ken heid op het pu blie ke

do mein leidt, al ler eerst een cul tu reel pro bleem is. En dan niet een pro bleem in de cul tuur 

van ‘de an de ren’, maar van ons zelf!

We heb ben in po si tie ve zin ge con sta teerd, dat het tijd stip van de col lec tie ve op -

slui ting van be vol kings groe pen in zui len voor bij is en dat de eman ci pa tie ge slaagd is, maar
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hoe zit het met de an de re kant van die me dail le, na me lijk, dat het not do ne is om de al ge -

meen heid in te kleu ren met an de re dan eco no mi sche no ties en ze ker niet met re li gi eu ze

of we reld be schou we lij ke in spi ra ties. Ie der een wordt in zijn gods dien sti ge over tui ging ge -

res pec teerd, zo lang de pu blie ke di men sie daar van maar ach ter wege blijft. Eman ci pa tie is

in die zin dan ook veel meer ‘o pgaan in de al ge meen heid’ ge wor den in plaats van pu blie ke

ac cep ta tie van de on der schei din gen. Van nieuw ko mers wordt dan sim pel weg ver wacht,

dat ze zich tot die al ge meen heid zul len eman ci pe ren. Het is zeer de vraag, of die for mu le

van as si mi la tie en niet van di a loog en ont moe ting, werkt.

We heb ben in po si tie ve zin ge con sta teerd dat de fa se van voor ge ge ven groeps vor -

ming en ver ban den waar ie mand toe dient te be ho ren, niet zel den le vens lang, is ver van -

gen door be wus te en vrije keu zes die dik wijls sa men han gen met een be paal de le vensfa -

ses. Tot die mo ge lij ke keu zes be hoort ook de keu ze om zich niet te bin den. De ster ke

deïn sti tu tio na li se ring, of mis schien be ter het on zicht baar wor den van ver ban den, die het

ge volg is van de ze vrij heid, be rooft de sa men le ving van ont moe tings plaat sen en in te gra -

tie ka ders, van plei nen, die zij niet, juist nu niet kan mis sen. Als nie mand meer be stuur lijk

werk wil doen in een voet bal club, kan die club haar be we zen ef fec ti vi teit bij de in te gra tie

van jon ge al loch to nen niet meer waar ma ken; als te wei ni gen in een school be stuur wil len

zit ten, kan men moei lijk ver wach ten, dat die school het cen trum blijft van wijk ver be te -

ring; en als kerk ver la ting ook be te kent — en sta tis tisch is daar wei nig te gen in te bren -

gen — dat vrij wil lig heid ver min dert, heeft dat zijn con se quen ties voor het bud die- aan bod 

bij ter mi na le aids- pa tien ten, of bij de in stel lin gen, die man tel zorg mo ge lijk ma ken.

Zelfred zaam heid is ken mer kend voor onze le vens hou ding en een cen traal uit -

gangs punt ge wor den bij de aan pak van pro ble men. Maar nie mand is al tijd zelfred zaam en

in een be paal de le vensfa se is nie mand het, of maar een beet je. Kin de ren zijn al tijd af han -

ke lijk van af fec ti vi teit, de groei en de groep ou de re ou de ren is af han ke lijk van zorg. Wie

zelfred zaam heid als de spil van het uni ver sum ziet, moet niet ver baasd zijn, dat er ve le af -

dwa len de ster ren en ko me ten rond gaan cir ke len. Van de taal les sen voor de al loch to ne

vrouw tot so li da ri teit met min der weer ba ren in de loon on der han de lin gen, van het tij de -

lijk uit tre den uit het ar beids pro ces voor de op voe ding van en het ech te ge sprek met kin -

de ren tot de keu ze de ou de ren mid den in de sa men le ving te la ten: zelfred zaam heid dient

ver bon den te blij ven met het uit ste ken van een hand, om hulp te ge ven en om hulp te krij -

gen.

Wer ken aan wel vaart en groei heeft vruch ten op ge le verd, voor al van de om ke ring

van de ar beids uit stoot en de de mo cra ti se ring van de wel vaart. Maar de con cen tra tie op

de eco no mie heeft ook an de re ef fec ten. Wie de zon dag in de pro duc ti vi teitscy clus op -

neemt, ver speelt een his to risch ver an ker de kans op ont moe ting en ver vangt het plein

door de markt. Wie de winst van het jaar, of de beurs koers van de maand als tijdsho ri zon

be schouwt, zal te wei nig of geen aan dacht heb ben voor het nood za ke lij ke de bat over hoe 

de sa men le ving er over twin tig, der tig jaar moet uit zien en de rol die de ei gen on der ne -

ming daar in kan spe len en wel ke keu zes we nu daar voor moe ten ma ken.

We heb ben le ren in zien, dat een sa men le ving niet maak baar is en dat die il lu sie

staats schuld, bu reau cra tie en een te zwa re over heid voort brengt. We heb ben le ren in -

zien, dat een af zon der lijk pro bleem op ge lost dient te wor den, prag ma tisch, snel. Maar
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hoe be lang rijk de kwik fix ook is, de zeer in grij pen de her in rich tings vra gen waar voor de

Ne der land se sa men le ving staat, vra gen meer. Naast den ken over de toe komst, gaat het

ook om een sa men han gen de vi sie over wat voor soort sa men le ving we wil len en hoe we

de knel pun ten van over mor gen nú in hun sa men hang wil len op los sen. Maak baar heid was

iets van de over heid, een sa men han gen de op los sing heeft ze al le maal no dig: het in di vi du,

de markt en de in sti tu ties van de sa men le ving.

b) Nieu we ba lan sen Als we de nieu we ont wik ke lin gen ook als een kans wil len

zien, als we te vens con sta te ren dat be staan de au to ma tis men en trends de droom van een

hu ma ne sa men le ving kun nen ver sto ren en als we te zelf der tijd zeg gen dat we die ont wik -

ke lin gen niet al leen met een in ter ve nië ren de over heid kun nen op van gen, dan ko men we

tot maar één con clu sie: in di vi du e le per so nen en de in sti tu ties van de sa men le ving en de

over heid moe ten in sa men spel ver an de rin gen in ba lans hou den en niet af wij zen.

Het is bui ten ge woon goed, dat men sen fi nan cieel voor uit kun nen ko men, van wel -

vaart ge nie ten, cre a tief kun nen on der ne men. Dat leidt tot ver schil len in in ko men, wel -

vaart, be ste din gen, maar die ver schil len mo gen niet zo groot wor den, dat in di vi du en of

groe pen “hun naam niet meer in waar dig heid kun nen dra gen,” of te wel be ne den een mi ni -

mum ni veau ra ken en niet meer echt in de maat schap pij par ti ci pe ren, of dat ge meen schap -

pe lij ke voor zie nin gen on der druk ko men. Een sa men le ving moet om die re den de in ko -

mens ver schil len niet te groot la ten wor den, om dat an ders men sen wor den uit ge slo ten,

af ha ken en in get to’s te recht ko men.

Het is goed dat men sen op grond van ei gen over tui ging en ei gen ge we ten in vrij heid 

le vens keu zes ma ken en bij voor beeld be slui ten of zij tot een kerk ge noot schap wil len be -

ho ren of niet, en tot welk. Het is goed dat in be paal de fa sen van hun le ven men sen naar

nieu we in zich ten groei en. Maar bij de gro te be slis sing waar voor men sen staan, soms col -

lec tief, b.v. als het over de ont wik ke ling van de bi o tech no lo gie gaat, soms in di vi du eel, met 

na me in ui ter ste si tu a ties, is het goed als een sa men le ving ge deel de waar den heeft waar -

aan ie der kan re fe re ren.

Het is goed dat in de pla no lo gie en de ar chi tec tuur func tio na li teit een kans krijgt,

sfe ren van wo nen en wer ken niet door el kaar hoe ven te lo pen, pri va cy ge ga ran deerd

wordt en in di vi du ali teit een kans krijgt. Maar een pla no lo gie die men sen niet met el kaar in 

con tact brengt en de af we zig heid van so cia le con tro le ver oor zaakt, leidt tot uit slui tings ef -

fec ten voor de ge nen die hulp of con tact no dig heb ben of die ge steld zijn op ont moe ting

en ge za men lijk heid en trekt de han den af van hen voor wie soms de so cia le con tro le een

be scher men de hand biedt. De straat, het plein, ook het vir tu e le plein, wordt zo een jun -

gle en niet een plek van ont moe ting en ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid. Hui zen kun -

nen zo klei ne get to’s wor den; ge bro ken ra men mar ke ren het nie mands land; men sen die

op ont moe ting zijn aan ge we zen, wor den uit ge slo ten.

Het is goed dat zelf ont plooi ing en zelf ver wer ke lij king zo veel ta len ten tot hun recht 

la ten ko men, zo veel keu zes mo ge lijk ma ken en aan zo veel ach ter stel ling — van stan den

of sek se of op ge leg de be roeps keu ze — een ein de ma ken. Het is goed dat zo veel men sen

kun nen kie zen tus sen wer ken, car riè re ma ken of ont span nen. Maar ie der van ons is op

zijn tijd, soms ook een le ven lang, aan ge we zen op de zorg van een an der, ook wan neer die 

an der dat niet uit komt: kin de ren in hun op voe ding, ou de ren in hun af han ke lijk heid,
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 gehandicapten in zorg, ie der een in af fec tie ve be hoef te. Zelf ver wer ke lij king kan ook ont -

aar den in al leen maar ‘werk, werk, werk’, in on rust, in het get to van de ei gen voor uit gang. 

Het kan een mis ken ning in hou den van het ele ment tijd en aan dacht als het meest schaar se 

goed van onze tijd en laat dan geen ruim te voor vrij wil lig heid.

Het is goed, dat ver nieu wing en ver an de ring plaats vindt te gen de ver star ring en het 

be houd van het ou de om dat het al tijd zo ge weest is, in. Het is goed, dat leef vor men ver -

an de ren en ge woon tes en op vat tin gen zich aan pas sen aan nieu we mo ge lijk he den en in -

zich ten. Maar lang niet al tijd is de om ar ming van het nieu we ge ba seerd op een af we ging

van het waar de vol le van de tra di tie en de ge ves tig de or de. Eeu wen ge meen schap pe lij ke

ge schie de nis, ge deel de over tui gin gen en daar op ge ves tig de leef pa tro nen ge ven ook ze -

ker heid en hou vast in een om ge ving en een tijd, die op zich zelf al een over spoe ling met

zich brengt van het nieu we, het on be ken de en het we reld wij de.

Het is goed dat de ko men de eeuw de eeuw van de ei gen keu zes wordt, de in di vi du -

e le keu ze. Het is goed, dat de af we zig heid van een ex ter ne vij and ons geen col lec tie ve

keu zes meer op dringt van ver de di ging te gen een an der volk. Het is goed, dat de ont wik -

ke ling van de tech no lo gie voor al in dienst komt van in di vi du e le mo ge lijk he den in plaats

van col lec tief aan ge dre ven te wor den, zo als in de be wa pe nings wed loop. Maar is het goed

als een volk ge meen schap pe lij ke ide a len mist? Een ge za men lij ke op de toe komst ge rich te

agen da re la ti veert het ei gen of na tio naal be lang op de kor te ter mijn en maakt ons be wust

van col lec tie ve ver ant woor de lijk he den en ta ken hier en nu en straks en ginds en voor de

op we reld schaal nog steeds be staan de so cia le kwes tie, de schen din gen van men sen rech -

ten, de ge welds spi raal en de des in te gra tie van de schep ping.

De op ga ve van de 21e eeuw lijkt het te wor den om nieu we ba lan sen te vin den. Ba -

lan sen tus sen een op ti ma le be nut ting van nieu we mo ge lijk he den en de er ken ning, dat de

zaak op hun be loop la ten, nieu we uit slui tin gen, get to’s en nacht mer ries van de toe komst

schept en daar mee een nieu we ar chi tec to ni sche weef fout. 

c) Zwak te wordt kracht Mooie ide a len, daar zijn we naast som be re tijds ana ly -

ses ook al tijd goed in ge weest — maar hoe moe ten wij ze ver we zen lij ken? Want tij dens

de rond gang langs de or ga ni sa ties bleek ook iets an ders, na me lijk dat het met de dag

moei lij ker wordt om nieu we vrij wil li gers te vin den voor be stuursta ken en in sti tu tio neel

werk en dat de in di vi du a li se ring vas te ver ban den sterk uit holt.

Hoe moe ten we die ide a len ver we zen lij ken over de scheids lij nen heen, als we juist

ver leerd heb ben om over onze diep ste mo tie ven met an de ren te spre ken en als we an -

der zijds wel ge leerd heb ben om in een ze ker iso le ment ons le ven in te rich ten met ge lijk -

ge zin den en ge lijk ge si tu eer den? Hoe kun nen we hel pen de han den uit ste ken in vrij wil li ge

be schik baar heid, als de eco no mi se ring van het be staan te za men met de di rec te so cia le en

zorg ver plich tin gen in onze om ge ving al onze tijd op slok ken? Hoe kun nen we mee be slis -

sen over de toe kom sti ge ar chi tec tuur van de sa men le ving, over de nood za ke lij ke her in -

rich tings keu zes en het ke ren van trends, als we ver leerd heb ben na te den ken over wat

de goe de sa men le ving is en op wel ke prin ci pes zij ge bouwd is, of cy nisch zijn ge wor den

over de mo ge lijk he den col lec tief iets te ver an de ren?

Hier mee kwa men we in de kern van het ge sprek met de ge raad pleeg de or ga ni sa -

ties. Ont ken nen van de he den daag se re a li tei ten is vol strekt on vrucht baar. In di vi du a lis me, 
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zelf stu ring, zelfred zaam heid is zulk een re a li teit even als de on om keer baar heid van een

aan tal scheids lij nen. De do mi nan te plaats van de eco no mie is een le vens voor waar de in

het tijd perk van glo ba li se ring en blauw druk ken van de ide a le maat schap pij over tui gen

wei ni gen nog die ge schie de nis en le ven ken nen.

Maar ligt daar in ook juist het be gin van een nieu we kracht? Als men sen niet meer in 

col lec ti vi tei ten voor ge pro gram meerd zijn en ge dwon gen zijn tel kens zelf keu zes te ma -

ken, dan kan dat lei den tot ge brek aan maat schap pe lij ke bin din gen, maar het kan ook lei -

den tot zeer be wus te en ge mo ti veer de keu zes, voor ker ken, voor or ga ni sa ties, voor be -

lan gen groe pe rin gen, voor vrij wil li ge in zet. In di vi du a lis me hoeft niet te lei den tot egoïs me

en het neer leg gen van de hulp vraag bij een over be las te over heid dat daar mee veel al ge -

paard gaat. Goed ver sta ne zelfred zaam heid kan ook — zo be wijst de ge schie de nis van het 

pro tes tan tis me in een aan tal stre ken ook — lei den tot ei gen in zet om in ge za men lijk heid

maat schap pe lij ke pro ble men op te los sen. Als we zelfred zaam heid kun nen ver bin den aan

so li da ri teit, heb ben we de sleu tel tot de op los sing van veel vraag stuk ken.

Als de he te ro ge ni teit on om keer baar is, dan heb ben we de keu ze: of we gaan steeds 

meer langs el kaar heen le ven, of we dwin gen ons be kend te zijn met el kaars si tu a tie en di -

a loog. Die nood zaak tot di a loog dwingt ons ook tot ex pli ci te ring van wat ons zelf be -

weegt.

Als we de te gen stel lin gen stad- lan de lijk ge bied niet wil len la ten uit groei en tot on -

ver draag zaam heid en als we van me ning zijn, dat stad en lan de lijk ge bied el kaar niet kun -

nen mis sen, dan zal er ook in 2025 ruim te voor agra ri sche be drij vig heid moe ten zijn.

Daar voor is nu di a loog no dig en de op ga ve voor de agra riërs is, te dui den wat hun func tie

is, hun be drijfs voe ring, hun in zet voor het de kor te ter mijn over stij gend al ge meen be lang.

Di a loog geldt in bij zon de re ma te ten aan zien van onze re li gi eu ze over tui gin gen.

Wie het ge sprek met een Moslim- col le ga niet uit de weg gaat, moet niet al leen een ba sis -

ken nis van de Ko ran heb ben, maar eerst en voor al dui den, wat het voor ons be te kent, dat 

een Eni ge Zoon naar de aar de ge stuurd werd om ons te ver los sen. Dat is iets an ders dan

ver wach ten en ho pen, dat le vens be schou we lij ke ver schil len wel zul len ver dam pen in het

va cuüm van de al ge meen heid, of er ger, dat te gen stel lin gen be slecht moe ten wor den ten

gun ste van de sterk ste. He te ro ge ni teit in ver bin ding met di a loog kan plu ri for mi teit op le -

ve ren en een ver rij king van de maat schap pij be te ke nen in plaats van get to’s en uit slui ting.

Maar de eco no mi se ring en com mer cia li se ring van het be staan dan? Is dat ei gen lijk

niet de echt ver zie ken de fac tor? Wie dat durft te be we ren — en dat zijn er ook in onze

kring niet wei ni gen — moet maar eens kij ken, hoe het ge steld is met uit slui ting en he te -

ro ge ni teit in arm ge wor den sa men le vin gen, of moet zich maar eens re a li se ren, hoe groei

men sen uit de ar moe de tilt, kan sen biedt en zelf res pect. In die zin blijft een be lan gen be -

har ti ging van de so cia le part ners, die ook re ke ning houdt met de be lan gen van de niet

wer ken de, van een gro te ac tu a li teit.

De eco no mie biedt ook nog een an de re kans: in de laat ste der tig jaar is de par ti cu -

lie re fonds wer ving en -fond sve rstre kking sterk ge con cen treerd ge raakt op  ontwik -

kelingshulp en ziek te be strij ding. Bre de re doel stel lin gen van ver be te ring van de kwa li teit

van de sa men le ving tot de dis cus sie over de vraag, wat voor soort sa men le ving we

 eigenlijk wil len en het be vor de ren van nieuw maat schap pe lijk en ethisch en ga ge ment,
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wer den voor werp van over heids sub si dië ring, markt wer king of kwa men er be kaaid af.

Aan wen ding voor dit soort doel ein den van de nieuw ge vorm de klei ne re en gro te re ver -

mo gens, met in acht ne ming van de ei gen pre fe ren ties van de ver strek kers, zou be vor derd

kun nen wor den. Maar we zien ook an de re ver ras sen de ont wik ke lin gen in de re la tie tus -

sen eco no mie en ethiek. We ho ren over zo veel be drij ven in de VS die hun ei gen per so -

neel sti mu le ren en fa ci li tei ten ge ven voor vrij wil li gers werk ten ba te van ge han di cap ten,

jon ge ren, ge meen schapsop bouw en de na tuur.

Voor al — en mis schien wordt dat het kern punt van een cul tuurom slag — maakt

die eco no mi sche groei wel heel nieu we keu zes mo ge lijk: tijds be ste ding die niet per se in

loon ver taald hoeft te wor den. Bij voor beeld aan het be gin van een car riè re in een so ciaal

jaar; bij een ver vroegd uit tre den om een con fe ren tie als de ze te or ga ni se ren; bij een on -

der bre king of in een part ti me- in vul ling. Een nieu we ac tu a li teit voor een oud, voor al in ka -

tho lie ke kring be waard voor re for ma to risch be gin sel: de ver bin ding van de eco no mie aan

het al ge meen be lang, het bo num com mu ne. Dat is de sleu tel voor een kwa li teits vol le sa -

men le ving in het groot en in de fa mi li a le sfeer. 

En het ge brek aan toe komst vi sie nu, het le ven bij de dag, het ac tu a lis me, verbonden 

noch met het verleden, noch met de toekomst. Met het verleden niet: heel breed en heel

snel vindt er de afwijzing plaats van de tradities en de overtuigingen, die het Europa en het 

eigen leven van de Europeaan door eeuwen heen stempelden. Met de toekomst niet, in

onmacht of cynisme om de gevolgen van eigen levensstijl en opvattingen systematisch op

hun consequenties voor volgende generaties en voor de toekomst van de eigen  sa men -

leving te toetsen, in onvoldoende tijd nemen ook om door te denken, wat de betekenis

van allerhande ontwikkelingen van vandaag op de maatschappij van overmorgen zal zijn.
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Ook hier gaat het om een cul tu reel be paald tijds be grip. In de oud tes ta men ti sche le vens -

over tui ging is het be sef aan we zig dat wij men sen niet het mid del punt van een cir kel zijn,

met al les om mij heen, maar al leen maar staan op een punt van een lan ge ge schie de nis lijn

van ge ne ra ties voor ons tot ge ne ra ties na ons.

Waar in de ge sprek ken met de or ga ni sa ties de die pe re cul tu re le ont wik ke lin gen

aan de or de kwa men, was het in de vorm van vra gen en tas ten. Maar het was ner gens zo

dat or ga ni sa ties sim pel weg tot de con clu sie kwa men, dat het af scheid van zo ve len in onze

maat schap pij van het chris ten dom hun mis sie zou aan tas ten. En het was ner gens zo, dat

maat schap pe lij ke ver lam ming of on ge loof in de toe komst als con se quen tie werd er va ren.

Se cu la ri se ring kan tot ge volg heb ben, dat de keu ze van per so nen om zich be trok -

ken te we ten bij re li gie en kerk zo veel be wus ter en rij per is ge wor den. Er is de er ken ning, 

dat veel van de waar den waar voor chris te nen en ook de chris te lijk so cia le be we ging zich

in ge zet heb ben, ge re a li seerd zijn en be scha vings ver wor ven he den zijn ge wor den. Er is het 

be sef dat de af zon de ring en het iso le ment niet het ant woord kan zijn op een we reld die

vraagt om een we relds a men le ving te wor den en dat al leen kan op ba sis van een nieuw

we relde thos, een we relde thos, dat het pro dukt moet zijn van een in ten se di a loog van de

gro te we reld gods dien sten. Ook dat is iets an ders dan de ei gen heid prijs ge ven; het is het

stre ven naar di a loog over el kaar soms uit slui ten de ele men ten, zich over en weer te la ten

cor ri ge ren door de an der en de el kaar ver ster ken de ge meen schap pe lij ke ele men ten te

zoe ken.

En wie zal pre cies de maat ne men over de se cu la ri se ring. Is een Zweed se sa men le -

ving a- chris te lijk, post chris te lijk of toch nog ge ker stend. For me le kerk ver la ting of niet: er 

zijn ook heel an de re te ke nen. Een van de ge raad pleeg de or ga ni sa ties heeft een over vol le

agen da van re trai tes; er wor den wel ker ken ge slo ten, maar er ont staan nieu we cen tra van 

be zin ning; er wordt bin nen kort een nieuw in sti tuut ge opend, dat juist die ver bin ding tus -

sen be roep, zin ge ving en spi ri tu a li teit als cen traal the ma heeft. Van uit bij voor beeld krin -

gen van agra riërs komt de vraag om de hui di ge ver an de rings- en over gangs si tu a tie niet al -

leen te be schou wen van uit de eco no mi sche in vals hoek, maar daar ook de di men sie van

zin ge ving, ethiek en bre de toe kom sto riën ta tie aan te ver bin den.

Het feit, dat zo wei nig men sen nog warm lo pen voor gro te pre ken en voor al al ler -

gisch zijn voor ge mo ra li seer, heeft ook te ma ken met die zelf stu ring, en mis schien met de

er va ring, dat woor den zo ge mak ke lijk vluch tig ble ken. Veel men sen, zo blijkt, heb ben dan

wel geen bood schap aan gro te toe komst ver ha len, maar zijn wel ont van ke lijk voor die an -

de re lijn: be gin bij een con creet pro bleem en zoek dan niet naar de symp toom be strij ding,

maar trek het he le vraag stuk los in zijn hui di ge en toe kom sti ge di men sies. Ook al we ten

we nog niet pre cies hoe, de re a li teit van de se cu la ri se ring zal ver bon den moe ten wor den

met de in ge bouw de vraag naar zin ge ving en toe kom sto riën te ring. Dat schept in laat ste in -

stan tie de ver ant woor de lij ke en be trok ken sa men le ving.

4 Wat zou den wij dan zelf kun nen doen?

Wat staat óns nu te doen om al die mooie woor den niet te la ten ver dam pen? We zou den

met ons zelf in te gen spraak ko men, als we in dit ge deel te het ei gen den ken, het ei gen er va -

ren van or ga ni sa ties en hun le den zou den wil len over ne men en eens snel zou den
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ver tel len, wat hún agen da dient te zijn. Ook or ga ni sa ties zijn au to noom en zelfred zaam.

Bo ven dien zou den we dan de gren zen van wat de rond gang heeft op ge le verd ver re over -

schrij den. 

Ik be perk me dus tot een aan tal heel con cre te vra gen die in de ze con fe ren tie en

thuis bij de or ga ni sa ties om ant woor den vra gen. En dan slui ten we na druk ke lijk uit, dat

we de vra gen op het bord van de an de ren, en met na me de over heid, leg gen. Nog maals

die heeft een on ver vang ba re rol en — zeg ik op per soon lij ke ti tel — een zwa re rol, ook

in da gen van wel vaart en groei.

a)Te gen de get to vor ming ...

Er zijn sug ges ties op ta fel ge ko men, niet al te veel, die dat eer ste pro bleem, dat van die

get to vor ming kun nen te gen gaan. Hoe be reik je een nieu we co he sie, hoe leg je plei nen aan 

in een stad, waar men sen uit ver schil len de wij ken en ei gen wij ken, el kaar te gen ko men.

We moe ten de vol gen de be na de rin gen ter dis cus sie dur ven stel len:

» Wat kan onze bij dra ge zijn om de so ciaal- eco no mi sche te gen stel lin gen be perkt te

hou den, in ie der ge val te voor ko men, dat ver kno pin gen van scheids lij nen ont staan,

van werk loos heid tot hui zen ver val, van et ni sche ex clu si vi teit tot cri mi na li se ring, van

af we zig heid van eco no mi sche ac ti vi tei ten tot kwa li teits ver lies van het on der wijs. Er

zijn bij werk ge vers, werk ne mers, on der wijsor ga ni sa ties en an de ren voor beel den van

een zeer cre a tie ve aan pak.

» Hoe kun nen we een di a loog op bou wen met van bui ten ge ko me nen, die vreemd staan

te gen over de be pa len de ka rak te ris tie ken van onze sa men le ving, van taal on der richt tot 

sport par ti ci pa tie, van be ge lei ding naar so cia le dien sten tot ge wo ne men se lij ke ont -

moe ting?

» Hoe gaan we om met de re li gi eu ze te gen stel lin gen, op het hoog ste ni veau van de ker -

ken tot op het wij kni veau. Moe ten we een hel pen de hand bie den van uit onze ver zui -

lings tra di tie met het op bou wen van een con cept van ver zor ging door ei gen or ga ni sa -

ties en ei gen voor zie nin gen zon der dat dat tot get to vor ming of, nog er ger, het af wij -

zen van de be pa len de be gin se len van onze rechts staat leidt?

» Hoe voor ko men we de vor ming van nieu we func tio ne le get to’s en ver snel len we het

pro ces van reïn te gra tie van zorg- of hulp be hoe ven den mid den in de “nor ma le” sa men -

le ving, in bij voor beeld woon voor zie nin gen en zorg boer de rij en.

... Voor de plei nen

b) Te gen de uit slui ting ...

Op dat an de re ter rein, dat van de uit slui ting dat zo dik wijls het voor por taal van on ge wil de 

get to vor ming is, heb ben onze or ga ni sa ties heel veel te mel den, want ve len heb ben van uit

hoofd- of ne ven doel stel lin gen gro te be trok ken heid bij dit ver schijn sel. Die les sen zul len

in de ko men de de cen nia, die ge ken merkt zul len blij ven door de norm van zelfred zaam -

heid, kost baar blij ven. Maar hoe ver schei den de or ga ni sa ties ook bij de pro ble ma tiek van

de uit slui ting be trok ken zijn, er is een ge meen schap pe lij ke noe mer, die uit al le ge sprek -

ken op licht.

Vrij wil lig heid en vrij wil li ge in zet is het be lang rijk ste in stru ment te gen de uit slui ting,
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of het nu gaat om man tel zorg, ver sla vings be strij ding, in bur ge ring, sport be oe fe ning, ont -

span ning. De kwa li teit en de co he sie van de sa men le ving staan of val len met de be schik -

baar heid en de mo bi li sa tie van vrij wil lig heid. Want dat er on der scheid ge maakt moet

wor den tus sen die twee is ook dui de lijk: nog al eens moes ten we con sta te ren, dat het

aan bod van vrij wil lig heid on vol doen de ge ka na li seerd werd naar con creet en ga ge ment. Er

moe ten meer “mark ten” ko men tus sen aan bod en vraag. En waar vrij wil li gers werk in zo -

veel ge val len ook des kun dig heid vraagt en nieu we ken nis, moet naast de re kru te ring ook

meer aan dacht be steed wor den aan toe rus ting, op lei ding, on der steu ning.

» De mo bi li sa tie blijft het be lang rijk ste. De in di vi du a li se ring maakt re kru te ring moei lij -

ker, maar het is voor al de on be kend heid met de pro ble men van an de ren, ge woon om -

dat men er niet te gen aan loopt, die be schik baar po ten ti eel on be nut laat. Ker ken wa -

ren en zijn be lang rij ke mo bi li sa tors, ver uit  — zo blijkt uit de Cul tu reel Plan Bu reau

Cij fers — de be lang rijk ste, maar ook zij wor den soms ge han di cap ped door hun lo ka le

schei ding van de ech te pro bleem ge bie den. Hoe bren gen wij een nieu we ge ne ra tie in

con tact met de ech te no den van onze sa men le ving? Via die ker ke lij ke ge meen tes? Via

een CDA- i dee van een so cia le sta ge in het mid del baar on der wijs? Via de fa ci li te ring

van een so ciaal jaar? We heb ben ge we zen op de ini tia tie ven van het be drijfs le ven in de

VS op dit ter rein. Ze ker is ook dit: de in zet van een nieu we ge ne ra tie heeft een an de re 

vorm. In sti tu ten trek ken min der dan een con cre te per soon lij ke hulp vraag. Vrij wil lig -

heid vraagt een oog op slag, een uit ge sto ken hand, en  in te vul len for mu lie ren ap pel le -

ren aan zien lijk min der.

» Hier mee lij ken we te ko men bij een van de ker nuit da gin gen voor onze or ga ni sa ties:

hoe re kru te ren we vrij wil lig heid voor het uit oe fe nen van in sti tu tio ne le ta ken. Voor

taal les en ‘T afe ltje dek je’ lukt het nog wel, maar het pen ning mees ter schap van de lo -

ka le sport club, dat wordt erg moei lijk. Dat geldt ook voor de snel ver grij zen de so li da -

ri teits- en vre des be we gin gen, maar weer veel min der voor de men sen rech ten en mi -

lieu be we ging. De sa men le ving kan zijn vrij wil li gers niet mis sen, maar zij kan even min

zijn be stuur lij ke en in sti tu tio ne le ka ders ont be ren, van laag tot hoog. He le po li tie ke

the o rieën zijn ge ba seerd op de voor on der stel ling dat bur gers hun ei gen ver ant woor -

de lijk he den ne men, in school be stu ren en wijk vere ni gin gen, in po li tie ke par tij en zelf en 

in le vens be schou we lij ke in stel lin gen, in ont wik ke lings or ga ni sa ties en de zel for ga ni sa -

tie van be wus te con su men ten. Maar als die ba sis weg valt, dan valt er veel meer weg.

Het be treft ove ri gens een breed Eu ro pees ver schijn sel. Hoe stui ten we het ver val van, 

zo als ze dat in de Bonds re pu bliek noe men, het Ehre namt? Hangt het meer sa men met

de ano ni mi se ring van de sa men le ving dan met de in di vi du a li se ring? Ik be doel: het was

ook ver e rend, als je in een kring van el kaar ken nen de men sen aan je naam een vrij wil li -

ge be stuurs func tie kon toe voe gen en dat is het ge woon in de ano nie me sfeer veel min -

der. Het door bre ken van de ze vi ci eu ze cir kel wordt wel licht een ker nop ga ve van onze 

or ga ni sa ties. Dat heeft con se quen ties voor fonds ver strek kers, die ook zelf de be grij -

pe lij ke nei ging heb ben lie ver hun geld te be ste den aan di rec te nood le ni ging, dat aan de

be mid de len de in stan ties daar bij.

» Dan is er nog een der de do mein, dat tra di tio neel heel erg bij onze be we gin gen pas te

en te zelf der tijd ul tra mo dern is en een van de meest pro ba te mid de len te gen
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uit slui ting. Dat is het mid del van zelf hulp, zel for ga ni sa tie of, zo als dat te gen woor dig ge -

noemd wordt, ad vo ca cy en em po wer ment. Zo zijn vak be we gin gen en boe re nor ga ni -

sa ties ont staan, en la ter — ik noem de ze al — con su men te nor ga ni sa ties in de vorm

van te gen ba lan sen, of WAO- zelf help- groe pen, ge brui kers van open baar ver voer, pa -

tiën ten ver e ni gin gen en zelfs van asiel clai mers. Het is een be na de ring die per fect past

bij die con sta te ring van zelf stu ring en zelfred zaam heid en die voor onze be we ging een

nieu we ac tu a li teit zou kun nen krij gen. In di rect door dat we de meer be dreig de groe -

pen as sis te ren bij hun zel for ga ni sa tie en zelf hulp, maar ook di rect, wat ons zelf be treft,

daar waar de scheids lij nen en mar gi na li se ring ons zelf be tref fen. Dan kan het gaan om

boe ren die zich toe rus ten voor een nieu we, krach ti ge di a loog met de sa men le ving, om 

om roe por ga ni sa ties die hun ver e ni gings ka rak ter meer in houd wil len ge ven. Dan gaat

het ook om onze or ga ni sa ties als ge heel die na druk ke lij ker wil len op ko men voor onze

maat schap pij vi sie, onze ethiek, onze over tui gin gen. Voor beel den zijn er te over uit het 

bui ten land, waar bij de on ver moe de te gen kracht blijkt, als men sen zich dur ven ver e ni -

gen en dur ven uit te ko men voor hun — af wij ken de — op vat tin gen, be lan gen en keu -

zes.

... Voor de par ti ci pa tie

c) Te gen de over- com mer cia li se ring van het be staan ...

Moet de chris te lijk maat schap pe lij ke be we ging te hoop lo pen te gen de over- com mer cia li -

se ring van het be staan en de maat schap pij? Wij zijn niet met die voor op ge zet te vraag naar 

de or ga ni sa ties ge gaan, maar bij ve le kre gen we im pli ciet en soms ook ex pli ciet de bij na

mach te lo ze we der vraag: wat kun nen we doen voor her stel en be houd van de ba lans,

want de over- com mer cia li se ring zou vol gens ve len wel eens de hoofd oor zaak van de af -

braak van so ciaal ka pi taal kun nen zijn. Het is niet dui de lijk, of die over com mer cia li se ring

di rect bij draagt aan ge brek aan co he sie, de ver scher ping van de scheids lij nen en het ont -

staan van get to’s, maar het is wel dui de lijk, dat mark ten geen plei nen kun nen ver van -

gen.Op plei nen wordt markt ge hou den, maar er zijn da gen zon der han del en er ge beurt

veel meer dan al leen maar han del. Het is niet moei lijk op te som men, hoe de over com -

mer cia li se ring van de cul tuur het so ciaal ka pi taal aan tast: heel lan ge win kelo pe nin gen en

flexi bi li se ring van ar beids tij den vra gen min stens naar een nieu we or ga ni sa tie en dis ci pli ne

van ge za men lij ke ac ti vi tei ten thuis en in ver e ni gings ver band. Is er een re la tie tus sen ove r -

e co no mi se ring van het be staan en de druk op het ge zins le ven, en de in ve le Eu ro pe se lan -

den zo moei lij ke keu ze tus sen car riè re en kin de ren? Wat is de ech te oor zaak van het

tijds ge brek in de op voe ding; van de on der waar de ring voor de niet aan de markt ge re la -

teer de be roe pen als on der wijs en zorg, en amb te lij ke dienst ver le ning; van de con sump -

tie ve druk, ook op school jeugd; van een ver waar lo zing en aan tas ting van de pu blie ke

ruim te tot en met de ver wor ding soms van de vir tu e le pu blie ke ruim te in ex ploi ta tie van

ge weld en men se lij ke ver ne de ring? 

De vra gen zijn ge mak ke lijk ge steld en de sug ges ties er bij ge le verd, maar de

 antwoorden en ze ker de re me dies zijn niet een vou dig. We had den het im mers niet over

de rol van de over heid, die weet het op dit ter rein ook nau we lijks, en we had den het niet

over onze ei gen lij ke in ner lij ke op stel ling. De voor ma li ge bonds kan se liers Kohl en
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Schmidt noem den in een dub be lin ter view in Die Zeit de cul tu re le pro ble ma tiek het cen -

tra le vraag stuk van de 21e eeuw. Hun op vol ger Schroe der spreekt let ter lijk over Bil dung,

meer dan on der wijs dus, als de nieu we so cia le kwes tie van onze tijd.

» Te be gin nen bij het be gin: onze be we ging zou in de roos schie ten, als de re a li teit en de

on om keer baar heid van ar beids par ti ci pa tie van bei de ou ders aan lei ding zou zijn voor

een nieu we pe da go gi sche en fa ci li te ren de in zet. Wij zijn op dit ter rein al tijd goed ge -

weest. De be roem de ge meen schaps den ker Et zi o ni ziet in de kwa li teit van de kin der -

op vang een bui ten ge woon be lang rij ke sleu tel tot her stel van een vol waar di ge op voe -

ding en hij pleit in dit ver band voor een soort coö pe ra tie ve aan pak, waar bij steeds ten -

min ste een van de ou ders be trok ken is bij die op vang in een groepscrèche. Het is een

raad sel, waar om wij de ze gi gan ti sche en voor vor ming en toe rus ting zo be lang rij ke

maat schap pe lij ke vraag niet aan snij den in ei gen ini tia tie ven. Kin der op vang is één zaak,

de on der steu nen de en soms cor ri ge ren de rol van de school een an dere, waar bij in

som mi ge ge val len het uit gangs punt, dat de school van de ou ders is, in fei te ten min ste

zo geïn ter pre teerd moet wor den, dat de school ta ken van de ou ders moet over ne -

men, die ei gen lijk in he rent aan het ou der schap zijn ver bon den. De ge tui ge nis sen van

on der wijs ge ven den zijn hier door slag ge vend. Het gaat ui ter aard ver der om het he le

pe da go gi sche en zorg con cept. Dat moet uit stra len — en doet dat dik wijls ook — dat

het in het le ven om meer gaat dan geld ver die nen. Een pe da go gisch con cept dat ruim te 

moet la ten voor vol waar di ge vor ming, wat meer is dan op lei den voor de be hoef ten

van de ar beids markt. Hoe is het te rij men dat in een tijd perk van glo ba li se ring en bij

een zo bre de zin ge vings be hoef te juist de vak ken ge o gra fie, ge schie de nis en ca te che se

in het ge drang ko men?

» Mo gen we ons de vraag stel len of we niet be wust ver der moe ten gaan. Het gaat dan

om bij voor beeld de wij ze waar op onze or ga ni sa ties de vraag naar de men se lij ke maat

en schaal bij in stel lin gen van on der wijs, zorg en dienst ver le ning wil len in vul len, soms

ook te gen de cri te ria van ef fi cien cy en func tio na li teit in. Dat geldt ge wo ne on der wijs -

in stel lin gen, maar dat geldt ook de pri o ri tei ten bij het aan bo ren van een der de geld -

stroom en het han te ren van niet bu reau cra ti sche re gimes bij onze aca de mi sche in stel -

lin gen. Juist als de toe kom sti ge in rich ting van de maat schap pij aan de or de is, kun nen

zij als dra gers van een ei gen, soms af wij ken de, cul tu re le vi sie een on mis ba re func tie

ver vul len.

» Het gaat ook om ar beids voor waar denover leg ter be houd van de op ti ma le en maxi ma -

le ar beids par ti ci pa tie, dat wil zeg gen die com bi na tie van werk en zorg mo ge lijk te ma -

ken of te be hou den voor moe der en va der, en het gaat om in zet op an de re ter rei nen,

waar het do mein van het non- com mer cië le on no dig ver dron gen wordt door de

markt. De zon dags rust is een meer dan sym bo lisch punt. In we zen gaat het om de

vraag, hoe we de nieu we schaar ste, na me lijk tijd, toe de len, dis tri bu e ren en waar de ren

te gen over het, al thans voor ve len, min der schaar se goed ka pi taal. Het gaat dan ook

nog om een ge kwa li fi ceerd tijds be grip, na me lijk tijd voor el kaar, voor de an der.

» Moei lij ker wordt het in de dis cus sie over die niet te ont wij ken vraag, hoe we in de sa -

men le ving een her waar de ring krij gen voor niet- markt ge bon den be roe pen van on der -

wijs tot zorg. We zul len die dis cus sie moe ten aangaan, want met een sim pe le
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ver wij zing naar be te re sa la rië ring zijn we er niet.

» Waar het om een cul tuur aan ge le gen heid gaat, om een zaak van het pu blie ke kli maat

kan de be te ke nis van onze om roep ver e ni gin gen een heel nieu we di men sie krij gen in

de wij ze waar op zij hun man daat waar ma ken in een maat schap pij die vraagt om plei -

nen.

... Voor het hele le ven

d) Te gen de iden ti teitslo ze al ge meen heid ...

Ont moe tin gen vin den niet plaats als je de an der niet wilt zien, maar ont moe tin gen vin den

even min plaats als je je ver schuilt en on zicht baar wordt. Het plein moet be tre den wor -

den. De ver van ging van de ver zui ling door de le ge al ge meen heid, waar in ta boes wor den

ge legd op on der wer pen die men sen iden ti teit ge ven en in ie der ge val op de pu blie ke func -

tie van le vens over tui gin gen, stelt ook an de ren niet in de ge le gen heid een di a loog aan te

gaan. Na tuur lijk wordt er vol op ge cho queerd met le vens over tui gin gen van an de ren, en in 

Ne der land met ver ve, maar dat is be paald iets an ders dan een di a loog aan gaan. Er is meer

aan de hand: als al ge meen heid en op per vlak kig heid hand in hand gaan, gaat het ner gens

over, niet over de ka rak te ris tie ken die onze sa men le ving heb ben ge vormd en voor al niet

over de keu zes voor de toe komst die we wil len ma ken en die  dus ook ver deeld heid bren -

gen. Het toe komstde bat ver dampt.

De toe kom sto riën ta tie rich ten op meer dan de kaart van Ne der land of de vei lig -

stel ling van de AOW — hoe be lang rijk bei de ook zijn — is mis schien de moei lijk ste op ga -

ve voor onze or ga ni sa ties. Het is wel de boei end ste en uit ein de lijk de meest be te ke nis -

vol le voor het in stand hou den van een sa men le ving, ook over vijf en twin tig jaar. Dat moet

niet van uit een ver trek punt van angst of som ber heid. Bis schop Baer was het die ons op de 

af scheids con fe ren tie van pre mier Lub bers ver maan de de tij den al ler eerst als een ge -

schenk van God te zien en niet als een be drei ging of neer gang. Wat kun nen wij doen aan

het her stel van die toe kom sto riën ta tie, zon der te ont ken nen, dat we met te rug lo pen de

mid de len te ma ken heb ben, slin ken de aan tal len en voor al veel zelft wij fel. We kun nen veel 

doen want ie de re ge ne ra tie weer wacht de we reld op een Woord.

» Daar is op de eer ste plaats het zorg vul dig ver staan van de tijd, on be voor oor deeld,

des kun dig en ge voe lig. Stu die en ana ly se van wat er echt aan de hand is, van de trends

en au to ma tis men, en die te me ten aan wat in onze op vat tin gen en in de ge schie de nis

in zich ten en nor men zijn ge wor den voor een mens waar di ge sa men le ving. 

» Dat kun nen we zelf, in onze ei gen stu die dien sten, en met onze aca de mi sche in stel lin -

gen in een nieu we in ter ac tie. Maar we staan er niet al leen voor. We zien in de Ame ri -

kaan se li te ra tuur ge heel ter zij de van de mo ra lis ti sche chris ti an right be we ging een boei -

en de dis cus sie over de re la tie le vens over tui ging, chris te lij ke mens vi sie en maat schap -

pij. En er is een he le school van de meest ge le zen Ame ri kaan se so cio lo gen en ethi ci,

die wel de ano ny mous chris ti ans wor den ge noemd en die ‘du rven’ te schrij ven over wat

een goe de sa men le ving is, of wat de ma lai se van de mo der ni teit is, of hoe deugd en

deu gen (vir tue) weer een plaats kun nen krij gen in onze maat schap pij. Er zijn au teurs,

No bel prijs win naars ook, die niet uit onze tra di tie stam men, maar die een ver ras send

per spec tief bie den op de nood zaak van her stel van men se lij ke ge meen schap pen of de
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re la tie tus sen ethiek en eco no mie. Er zijn ook zo veel Eu ro pe se aca de mi sche in stel lin -

gen, waar sys te ma tisch de vraag naar de toe komst van onze maat schap pij aan de or de

komt. In die bed ding moe ten wij ons dur ven nes te len in open heid en met onze vra gen

en om ge keerd mo gen wij er dan op re ke nen, dat de we ten schap res pect op brengt

voor onze prak ti sche en ga ge men ten, onze com pro mis sen soms ook.

» Dan is er naast het on der zoeksas pect de vor ming en toe rus ting. Ik sprak eer der over

de mar gi na le aan dacht voor het ant woord op de vra gen, waar we van daan ko men,

waar we staan, en waar we naar toe gaan. Vor ming op onze ‘no rm ale’ on der wijs in stel -

lin gen, waar vra gen cen traal moe ten staan naar de ver bin ding tus sen mens- en le vens -

be schou wing en maat schap pe lijk han de len, de ken nis van an de re cul tu ren, de ei gen ge -

schie de nis, en het zicht op de gro te keu zes ten aan zien van de her in rich ting van onze

maat schap pij, de ethi sche toet sing, van de bi o tech no lo gie tot de eco no mie, van de glo -

ba li se ring tot de mi lieu be las ting.

» Voor al is er de nood zaak van de deel na me in het pu blie ke de bat. Een van de meest op -

val len de ont wik ke lin gen van de laat ste de cen nia is de ‘verflui st ering’ van onze op vat -

tin gen, onze vi sies op wat een goe de sa men le ving is, op wie de tech no lo gie moet rich -

ten, wat de ver hou ding tus sen groeps be lang en al ge meen be lang is, wat de nieu we so -

cia le kwes ties zijn, op we reld schaal en thuis. Het gaat daar bij niet om pre ken, maar om 

de com bi na tie van ge zag vol ken nis heb ben van wat er echt speelt en de toet sing daar -

van op de vra gen: wil len wij dit echt, moe ten we dit echt wil len. Mag ik in dit ver band

met res pect ook ver wij zen naar de sys te ma ti sche po gin gen van onze Ko nin gin om

toe komst the ma’s aan de or de te stel len in ver bin ding met ac tu e le vraag stuk ken.

» Tot slot: mis schien het meest over tui gend, in na vol ging van het Ja co bus- woord ‘aan

Uw da den zult Gij her kend wor den’ is er de be hoef te aan ken nis van ge slaag de en mis -

luk te ex pe ri men ten, de uit stra ling van po gin gen die be wij zen, dat het mo ge lijk is over

de scheids lij nen heen ver bin den de com mu ni ca tie op te bou wen, in per spec tief lo ze si -

tu a ties hulp te bie den, al ter na tie ven voor ho pe loos heid te bie den: van be ge lei ding bij

het af kick en tot hos pi ces, van zelf- hulp ini tia tie ven in ver pau per de buur ten tot daad -

wer ke lij ke ont snap pings hulp uit de ar moe de cir kel, of in de op bouw van een echt

nieuw per spec tief in agra ri sche ge meen schap pen. Bij onze rond gang bleek hoe veel

ver ras sen de, zelf over stij gen de ini tia tie ven er in onze or ga ni sa ties ge no men wor den,

en hoe wei nig zij be kend zijn. Ook in een niet wel ge zind pu bliek kli maat is één pro duct

zeer ge zocht: de au then tie ke in zet van men sen voor en met el kaar in pro bleem si tu a -

ties.

... Voor de au then ti ci teit

5 Nieuw ge reed schap

Bij de rond gang langs de or ga ni sa ties was er ook nog de slot vraag: als ont moe ting en sa -

men hang en niet get to vor ming en uit slui ting, de op ga ven van de ko men de ja ren zijn, en als 

wij de za ken niet op hun be loop wil len la ten, maar den ken, dat we al ter na tie ven kun nen

bie den, zo als we al ter na tie ven heb ben ge bo den in de af ge lo pen eeuw, wat is daar voor

dan no dig. Wat voor ge reed schap moe ten we heb ben?

Er zijn sug ges ties ge ko men en ter zij de van onze rond gang stuit ten we ook op
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ver ras sen de nieu we ini tia tie ven en soms zul len we ei gen sug ges ties daar aan toe voe gen.

Maar de ro de draad is dui de lijk. Als het ons niet gaat om zelf con ti nu e ring, maar om de rol, 

die we kun nen spe len en de be te ke nis die we heb ben voor de vra gen van de ze nieu we

tijd, dan is sa men wer king en ge za men lijk heid het ge bod van het uur. Ook nu blijf ik bij vra -

gen. Sa men zul len we de op los sin gen moe ten for mu le ren en ze waar ma ken.

» Be gin nen bij het be gin: als we die nieu we agen da wil len waar ma ken, hoe kun nen we

vor ming en ken nis op he den daag se wij ze be vor de ren en ver wer ven? Het gaat om

scho ling, cur sus sen, niet nood za ke lijk níeu we scho ling en níeu we cur sus sen — die zul -

len ook no dig zijn als het gaat om nieu we fa ses in de maat schap pe lij ke ont wik ke ling,

zo als bij voor beeld bij de zich ra di caal wij zi gen de si tu a tie in agra risch Ne der land —

maar hoe kun nen we be staan de ini tia tie ven een func tie te ge ven in de ge za men lijk -

heid?

» Be wust wor ding, vor ming, cur sus sen is een ding, maar de prak tijk blijkt meer te vra -

gen: men sen wil len de ver bin ding tus sen be roep en zin ge ving, tus sen le ven en spi ri tu a -

li teit kun nen leg gen. In Ame ri ka is er b.v. het Wood stock- pro gram ma, een uit ge werk -

te me tho de om leer en le ven met el kaar te ver bin den, in Fran krijk zijn er de werk ge -

vers bij een kom sten met een groot ver die pings ge hal te. In Ne der land ken nen we de zg.

‘Brood je C’- cy clus van het NCW, de re trai tes van de Rad boud stich ting en het VKMO, 

het nieu we ‘Ce ntrum Zin in Werk’. Is dit uit te brei den, te in ten si ve ren?

» Dan is er het nog veel al on be ken de ter rein van de in ter re li gi eu ze di a loog en ken nis

van an de re le vens be schou win gen. Bei de ele men ten zijn we zen lijk voor een nieu we

co he sie. Wat bindt en wat scheidt? Wel ke mis ver stan den be staan er en is er ge meen -

schap pe lijk ter rein? Mar nix van Rij heeft het ini tia tief ge no men voor een cen trum

waar in die di a loog kan plaats vin den en hij zegt er bij, dat het niet ex clu sief aan het

CDA ge bon den is. Is dat een aan kno pings punt? Hoe kun nen we in ie der ge val dit soort 

be lang rij ke ini tia tie ven tot breed nut ma ken?

» Maar het kan ook naar de an de re kant gaan: hoe krij gen wij ken nis van el kaars prak tijk,

el kaars suc ces sen, mis luk kin gen en de ‘best prac ti ces’? Zou het zin vol zijn om daar iets 

van een meld punt voor te heb ben, een re gi stra tie?

» Over meld pun ten ge spro ken: als die markt van vraag en aan bod in het vrij wil li gers -

werk, en met na me voor on der steu ning en be stuurs func ties in veel van onze or ga ni sa -

ties zo slecht func tio neert, zou den we dan op dit ter rein niet iets moe ten or ga ni se ren, 

in de we ten schap, dat an de re or ga ni sa ties heel veel ge bruik ma ken van par ti cu lie re re -

gi stra tie- bu reau’s?

» Er is nog een an de re sig na le rings be hoef te: hoe kun nen in stel lin gen en or ga ni sa ties ge -

hol pen wor den fond sen te vin den bij over heid of par ti cu lie ren voor pro jec ten, die ge -

richt zijn te gen de get to vor ming, te gen de uit slui ting.

» On der steu ning is bij een aan tal or ga ni sa ties blij kens hun vra gen ook no dig op een an -

der ter rein, dat van com mu ni ca tie en pu bli ci teit. Hier kun nen tal za ken op een boei en -

de ma nier sa men ko men: een on der steu nend me dia- en com mu ni ca tie- bu reau zou af -

zon der lij ke or ga ni sa ties, die niet zo als de gro te re, over een ei gen com mu ni ca tie- af de -

ling be schik ken, kun nen ad vi se ren en hel pen bij hun in ter ne en ex ter ne com mu ni ca tie. 

Ook b.v. in re la tie met de sig na le ring van ‘best prac ti ces’ kan zo’n bu reau voor de
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ge za men lijk heid een sti mu le ren de func tie heb ben te gen de ‘verflui st ering’ van onze in -

breng in het pu blie ke de bat. Er is al een pe ri o diek als het Cen traal Week blad, dat zijn

ko lom men wil open stel len voor een sys te ma tisch rap por ta ge over wat wij doen, met

na me met onze nieu we agen da. En als we ge za men lijk de nieu we me dia wil len ge brui -

ken — zo ver schrik ke lijk be lang rijk b.v. voor wer ving van vrij wil li gers — hoe zou den

we ons daar voor kun nen toe rus ten?

» Maar er is meer, na me lijk de in breng in het pu blie ke de bat. Een hoofd the ma van de ze

in lei ding was ons nieu we an ten nes te ge ven om de te ke nen van de tijd te ver staan en

te be oor de len. Die nieu we re la tie tus sen res pec tie ve lijk ana ly se, toet sing en ac tie zou

wel eens de sleu tel kun nen zijn voor het suc ces van ons nieuw en ga ge ment. Aan ver -

schil len de van de onze aca de mi sche in stel lin gen en ook b.v. in Leu ven wor den wat dat

be treft be lang rij ke en hoop ge ven de ini tia tie ven ge no men. Ik wil hier ook de nieu we

leer stoel van onze con fe ren tie voor zit ter ver mel den en U moet mij niet kwa lijk ne men 

dat ik in dit ver band een keer ver wijs naar het So ci res- i ni tia tief dat juist ge no men is

met het oog op die drieslag van ana ly se, toet sing en actie. Hoe kun nen we dit soort ini -

tia tie ven ten nut te ma ken van af zon der lij ke or ga ni sa ties en de ge za men lijk heid?

» En dan is er de on ver mij de lij ke vraag naar de fi nan cie ring. Ve le van onze or ga ni sa ties

zijn wei nig be mid deld, want het wa ren so cia le or ga ni sa ties. Edoch heb ben som mi ge in

een eeuw maat schap pe lij ke ac tie ook re ser ves op ge bouwd en de vraag mag ge steld

wor den, of die re ser ves ge bruikt mo gen wor den voor de op bouw en toe rus ting van

ons ge za men lijk werk in de nieu we eeuw en of ze juist niet ge bruikt moe ten wor den

om van uit ou de waar den nieu we we gen uit te zet ten. Als die mid de len af kom stig zijn

van vo ri ge ge ne ra ties le den of con tri bu an ten, die in veel min der wel va ren der om stan -

dig he den leef den — en dat zijn ze in een aan tal ge val len — dan is het in hun geest, dat

met die mid de len de nieu we start mo ge lijk wordt ge maakt. Niet voor de  zelfcontinu -

ering, maar om dat de we reld het Woord en de daad no dig blijft heb ben. En mis schien

kun nen we sa men ook een nieuw be roep doen op nieu we on der steu ning. Moet het al -

tijd van de over heid ko men, of kun nen we, nu het niet meer gaat om het ce ment en de

bouw ste nen van uni ver si tei ten, ker ken, pa ro chie hui zen en vor mings in stel lin gen, maar 

om in houd en be wust wor ding, ook een nieuw be roep doen op ach ter ban nen, die zich

re a li se ren, dat dit het is, wat nu telt.

6 Het ver volg

Wat op viel bij die rond gang die Hans Groen en ik bij de or ga ni sa ties ge maakt heb ben, was 

de wil tot een nieuw en ga ge ment en de hoop, dat de ze con fe ren tie niet vrij blij vend zou

zijn — niet een be gin punt, maar een mar ke ring van een al ge start pro ces, zo als An ton

Wes ter la ken het zei. Ui ter aard is mijn com pe ten tie be perkt tot het stel len van vra gen, tij -

dens die rond gang en soms aan vul len de vra gen, nu.

In het werk do cu ment voor de ze con fe ren tie is door Hans Groen een ver slag met

een ana ly se van onze rond gang ge pre sen teerd. Ge ge ven de ze be schik baar he den heb ik

mij voor al de vrij heid ge gund te fi lo so fe ren rond ant woor den en mijn im pres sies te ge ven

van onze tot er ken te lijk heid stem men de rond gang.

Maar een ul tie me vraag is blij ven lig gen. We kun nen spre ken over de cen tra le
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pro ble ma tiek van onze tijd, we kun nen spre ken over wat daar te gen over no dig is, en wat

wij er aan kun nen doen, en wel ke toe rus ting wij daar voor no dig heb ben. Maar dan heb ben 

we het nog niet ge had over die vraag, wat de con se quen ties zijn in de wis sel wer king voor

onze or ga ni sa ties zelf. We heb ben ge zien, dat ook bij on der ne min gen een le vens cy clus

van een eeuw dik wijls fa ta le on der gangs ver schijn se len met zich brengt. Al leen in grij pen de 

aan pas sin gen, waar on der soms am pu ta ties, kun nen een nieu we le vensfa se ver ze ke ren.

Wat is de nieu we agen da? Wat is de be hoef te aan sa men wer king? Wat wordt onze

ei gen lij ke doel stel ling, hoe ziet de om ge ving ons en wat ver an dert er in onze ach ter ban in

de wis sel wer king met die nieu we om stan dig he den.

We kun nen zeg gen: goed, we pas sen ons aan in de me tho de van ons werk, in de sa -

men wer king met an de ren, in onze stijl. In der daad, je kunt zeg gen: be lan gen be har ti ging

anno 2000 is an ders dan in 1950. Maar is dat al les? Wie zich be perkt tot be lan gen be har ti -

ging, zal de con cur ren tie er va ren uit on ver wach te hoek, maar nog er ger zal door de om -

ge ving al leen op die func tie wor den be oor deeld, en uit ein de lijk ge wan trouwd.

Als een noor de lij ke land bouwor ga ni sa tie een di a loog op bouwt met een veer tig tal

mi lieuor ga ni sa ties in haar ge bied, ver an dert er ge lei de lijk iets aan het ima go en de ge loof -

waar dig heid van die or ga ni sa tie in heel de om rin gen de maat schap pij, er ver an dert iets in

de coa li ties, die die or ga ni sa tie kan aan gaan, en er ver an dert iets in de op stel ling, de ver -

wach ting, de loy a li teit soms van le den en ach ter ban, le den die so wie so geen groep meer

zijn, geen col lec tief, maar au to no me, zelf stu ren de in di vi du en.

En als het CNV wel zegt, dat haar taak bre der is dan de di rec te be lan gen be har ti -

ging, en zich maan den en maan den druk maakt over een ge van gen vak bond slei der in In do -

ne sië, dan heeft dat con se quen ties, hoe de sa men le ving te gen dat CNV aan kijkt — “er is

dus ken ne lijk meer” —, de ruim te voor het CNV om zich in het maat schap pe lij ke kracht -

en veld te po si tio ne ren en de in ter ak tie tus sen lei ding en ach ter ban. En zo zijn er zo veel

meer voor beel den, van de in zet “Land- Goed” van de Lim burg se boe ren, de be te ke nis van 

een Al be da- col le ge voor een groot ach ter stands ge bied, of het vor mings cen trum dat

 besluit te gen de trend van de tijd in, toch meer te zijn dan ho re ca- on der ne ming. De com -

bi na tie van dat meer de re, de open heid, de maat schap pe lij ke po si tio ne ring en het naar

bin nen bren gen van de bui ten we reld bij  de ei gen le den en ach ter ban: wat dat voor con se -

quen ties heeft voor ons zelf als or ga ni sa ties is de ul tie me vraag die ons de ko men de ja ren

niet meer zal los la ten. Het ant woord op die vraag be slist of onze or ga ni sa ties be te ke nis -

loos wor den of het per spec tief krij gen op een her won nen maat schap pe lij ke on mis baar -

heid.

Er is nog een sug ges tie blij ven lig gen, en wel van die zelf de voor zit ter van de con -

gres com mis sie, Cees Bak ker. Na tuur lijk, zo komt die er op neer, moe ten we kij ken hoe

groot de be reid heid is om vra gen, zo als die hier ge steld zijn, te be ant woor den in con cre te 

voor zie nin gen en ac ties. Maar zou het niet juist bij de ze tijd pas sen, waar in con creet heid

telt, en re le van tie en op los sings ge richt heid, als we in de toe komst dat be lang rij ke in stru -

ment van ons bij el kaar ko men op de jaar con fe ren tie, zou den wij den aan een spe ci fiek

pro bleem of the ma: ge weld, noem de Cees Bak ker als voor beeld. Ver sla ving, zou ik in het

rij tje wil len zet ten, of on vei lig heid, of ver loe de ring pu bliek do mein, of een zaam heid. En

pro beer dan aan de hand van zo’n con creet pro bleem of the ma de weg te rug te vin den.
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Niet in een ‘kwik fix’ op los sing, maar graaf door tot de diep ste wor tels, oor za ken en ach -

ter gron den en kom dan te rug met een daar op geënt ge za men lijk ac tie pro gram ma: wat

kun nen we sa men doen aan die ge welds be strij ding, van scho len tot me dia, van vak be we -

ging tot wo ning cor po ra ties. Dat is de tien de vraag, die ik in er ken te lijk heid voor al le me -

de wer king, die wij bij onze rond gang heb ben ge kre gen, ook nog aan U wil voor leg gen.

De con fe ren tie is mis lukt, als we al leen maar met een goed ge voel naar huis gaan.

De con fe ren tie is ge slaagd, als zij ach ter af zal heb ben ge leid tot ver bin den de, toe komst ge -

rich te en voor de sa men le ving be te ke nis vol le, tast ba re ini tia tie ven.

Wij zijn zeer be nieuwd naar de ant woor den, die van de or ga ni sa ties weer zul len te -

rug ko men op de ze door hen zelf geïn spi reer de vra gen. Want uit ein de lijk is het zo — U

wilt het mij wel voor een keer ver ge ven — sa men le ven doe je niet al leen, sa men le ven

doe je voor al door een ver bond met de toe komst te slui ten.
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Workshop 1: Nie mand is kans loos

In lei ders: Ma ri on van Limpt, re gio/ac count ma na ger

Henk Dijk, di rec teur

ver slag: Dirk Jan Coe hoorn 

“Nie mand is kans loos,” dat is een van de be lang -
rijk ste uit gangs pun ten van de Brug- en In stroom -
pro jec ten. Ie der een die aan het werk wil kan,
met de juis te in di vi du e le be ge lei ding, aan een
baan in onze maat schap pij ge hol pen wor den.
De pro jec ten zijn nu 12 jaar aan de gang.

Het doel
van dit pro ject is:

» het op zet ten en uit voe ren van ef fec tie ve
werk ge le gen heids pro jec ten sa men han gend
met zo’n ne gen tig CAO af spra ken;

» hier mee struc tu re le voor zie nin gen voor
werk zoe ken den met ach ter stand op de ar -
beids markt te re a li se ren;

» en de be trok ken heid van de markt sec tor
en het be drijfs le ven bij op los sin gen voor
werk loos heid te ver gro ten. 

De or ga ni sa tie
is klein scha lig op ge zet, al zijn in het he le land re -
gio teams ac tief. Er wer ken on ge veer tach tig
men sen, er zijn tien re gio’s en de kan to ren
daar van zijn veel al ge huis vest bij een van de sa -
men wer kings part ners. De sa men wer kings part -
ners zijn de re le van te markt par tij en maar ook
de Ar beids voor zie ning, ge meen te lij ke in stel lin -
gen en so cia le part ners. Door een trans pa ran te
werk wij ze en het op bou wen van een ver trou -
wens re la tie, wordt ge streefd naar een win- win
si tu a tie voor werk ge ver en werk zoe ken de met
re gu lier werk als eind doel.

De doel groep
zijn hen die een gro te ach ter stand heb ben op de 
ar beids markt. De pro jec ten bie den hun per -
soon lij ke be ge lei ding op maat, waar bij uit ge gaan 
wordt van de per soon lij ke kwa li tei ten en wen -
sen van de deel ne mers. Naast scho ling wordt er 
ook ge ke ken of an de re be lem me rin gen zo als
huis ves ting, ge zond heid, fi nan ciën of so cia le

om ge ving moe ten wor den aan ge pakt voor dat
de be trok ke ne klaar is om aan het werk te gaan. 

Me de door de dras ti sche da ling van de werk -
loos heid is in de laat ste ja ren de sa men stel ling
bin nen de doel groep ver an derd van meer au -
toch toon naar meer al loch toon; het ac cent ligt
dan ook steeds meer bij be mid de ling van al loch -
to nen.

De dienst ver le ning
be staat uit:

» be ge lei ding van moei lijk be mid del ba re,
lang du ri ge werk zoe ken den;

» in stroom bij be drij ven van werk zoe ken den
(wer ker va rings plek ken, se lec tie en aan pas -
sing);

» ad vi se ring over mo ge lijk he den van werk ge -
le gen heids af spra ken (scho ling, fi nan cie ring,
her in tre den);

» ana ly se van mo ge lijk he den voor werk ge le -
gen heids af spra ken (in sec to ren, branches,
doel groe pen).

De in di vi du e le be ge lei ding is maat werk en
wordt aan de hand van een kans ana ly se uit ge -
voerd op ver schil len de le vens ge bie den (tijds be -
ste ding, ge zond heid, wo nen, so cia le om ge ving,
fi nan ciën, scho ling, wer ker va ring, etc.), om de
kans van sla gen zo groot mo ge lijk te doen zijn. 

De po si tio ne ring
in de markt wordt ge ken merkt door het aan -
gaan en ont wik ke len van in ten sie ve en lang du ri -
ge tra jec ten die lei den tot lang du ri ge re la ties,
dus meer dan een baan tje re ge len zo als bij uit -
zend bu reaus nog al eens gebeurd. De ‘brug- en
in stroom pro jec ten’ ont wik ke len zich steeds
meer in de rich ting van een des kun di ge ken ni s -
or ga ni sa tie van en voor lang du rig werk zoe ken -
den in onze sa men le ving.
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De re sul ta ten
zijn in 1999 voor een to taal van 1438 tra jec ten:
1051 plaat sin gen naar werk, 387 naar vrij wil li -
gers werk en scho ling. Daar naast zijn er nog 653 
men sen in be ge lei ding bij de Brug pro jec ten. Dit
be te kent een stij ging met 15% met het jaar er -
voor ter wijl de deel ne mers steeds ou der wor -
den (32% ou der dan 40 jaar), lan ger werk zoe -
kend (60% lan ger dan 3 jaar) en meer van al loch -
to ne af komst (meer dan 50%) zijn dan de ja ren
er voor. Daar naast wer den er nieu we CAO op -
drach ten ver wor ven, sub si dies van WIW en
REA be nut , voor lich ting, ad vies en trai ning ge -
ge ven aan vak bonds be stuur ders en  branche -
organisaties. De pro ject me de wer kers heb ben
van we ge de krap te op de ar beids markt ook
meer tijd moe ten be ste den aan het ac tief ver -
wer ven van goe de in stroom kan di da ten bij de
toe lei dings in stan ties.

Re ac ties
kwa men voor al aan de hand van vra gen van de
aan we zi gen aan de in leid ster. 

Is er ook een re la tie met het CWI? Ja , maar het
moet zich nog be ter uit kris tal li se ren zo als het
met het Ar beids bu reau en Arbeidsvoor zie ning
nu het ge val is.

Hoe komt u aan de moei lijk be mid del ba ren? Via
Ar beids voor zie ning, Wel zijnin stel lin gen, So cia -
le Dien sten, etc. De ze zijn meest al laag ge -
schoold en krij gen eerst een in di vi du eel scho -
lings tra ject voor dat ze kun nen wor den uit ge -
plaatst, meest al in bij zon de re dienst ver ban den.

Het MKB heeft gro te te kor ten aan per so neel
maar niet zul ke goede er va rin gen met in stro mers.
Be reikt u de men sen die zelf wil len en be reid zijn te
wer ken of ook die niet zo graag wil len? Soms zit ten 
de men sen ge dwon gen in een tra ject (nieuw ko -
mers bv.) maar de er va ring leert dat de mees te
men sen toch wel wil len wer ken maar door om -
stan dig he den niet kun nen.

Wordt er van uit een branche vraag ge wor ven of
gaat men zelf op zoek? Bei de, het blijkt in som mi -
ge sec to ren steeds moei lij ker om ge schikt per -
so neel te vin den dus wordt in aan vul ling op be -
staan de wer vings ac ti vi tei ten spe ci fiek ge zocht
en men sen op in di vi du e le ba sis uit ge no digd.
Meest al lukt dat dan ook wel, maar het moet
niet. Soms is een drei ging van de kor ting op de

uit ke ring een dwang mid del om mee te doen,
deel na me door de so cia le dienst is dan las tig
want zij wil len wel goe de re sul ta ten zien. De
men sen in onze Brug pro jec ten zijn ge traind
voor de tra jec ten waar voor ze moe ten wer ven
en de doel groe pen die moe ten in stro men en
zich be wust van al ler han de pro ble men en wen -
sen in die sec tor. 

Meet u ook na uit stroom hoe lang de ar beids re -
la tie blijft be staan? Wer ker va ring in on der lin ge
af spraak wordt in het ge he le tra ject ge volgd tot
het tot het ge wen ste re sul taat voor bei den
heeft ge leid. De uit stroom naar re gu lie re ba nen
wordt op ver schil len de wij zen ge volgd. Meest al
krij gen de men sen aan de on der kant van de sa -
men le ving maar een tij de lij ke of (sec tor-)af han -
ke lij ke sub si di a be le baan en stro men dus weer
te rug in de brugprojecten. We vol gen de men -
sen geen vijf jaar, de drop- out pro ble ma tiek is
en blijft een taaie zaak. Soms zien we de ar moe -
de val toeslaan en ook daar pro be ren we wat
aan te doen, door de in stro mers weer baar te
ma ken op de eer der ge noem de le vens ge bie den
en zich be ter staan de te hou den in het werk.
Weer baar ma ken is ook ie mand een kans ge ven
zo ver te ko men dat hij of zij zelf een baan kan
vin den.

In de bak ken van de ge meen ten is 41% van de
werk zoe ken de men sen on der de 30 jaar, moet
daar niet meer ener gie in ge stopt wor den dan de
ou de ren? We zoe ken en wer ken met al le leef -
tijdsca te go rieën.

Kun nen er meer pro jec ten te ge lij ker tijd lo pen in
een ge meen te? Ja, maar soms werkt het te gen el -
kaar in en onze rol is dan dat te sig na le ren en te
voor ko men en ver hel pen.

Is de aan pak ef fi ciënt? Is er een over zicht of be -
re ke ning hoe veel een ge slaag de plaat sing wer ke lijk
heeft ge kost? Ja, een plaat sing kost on ge veer
achtdui zend gul den.

Er is veel (al loch to ne) in stroom van men sen met
een ho ge op lei ding die toch maar niet aan de bak
ko men, hoe kan dat en wat doen jul lie daar aan?
Door via een per soon lij ke ana ly se de kan sen te
ver be te ren.

Is er naast een uit zend bu reau tra ject ook een ver -
ge lij king met een out pla ce ment tra ject? Ja, maar
ook hier gaat het om een an de re aan pak en een
an de re groep be mid del ba re men sen.
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Work shop 2: Zorg voor rand groe pen

Inleider: Huub Don ken,

directeur Gereformeerd Instituut voor Kerk en Samenleving in Den Haag

verslag: Monique Bergsma

In het con gres do cu ment le zen we: “Wat le vert
de rond gang op ten aan zien van de vraag naar
maat schap pe lij ke scheids lij nen en uit slui ting, he -
te ro ge ni teit en on zicht baar heid? Het beeld is
ge com pli ceerd. Hoe wel er met na me op so -
ciaal- eco no misch ter rein en in cul tu re le  ver -
schil len se ri eu ze pro ble men naar vo ren kwa -
men, is er op geen van de af zon der lij ke ter rei -
nen spra ke van scheids lij nen die tot
twee de lin gen in de maat schap pij lei den.”

Er is geen dui de lij ke scheids lijn; men sen val -
len uit de maat schap pe lij ke boot en we we ten
niet of nau we lijks hoe dat komt. Want zorg
noemt het do cu ment: de ex tre me uit slui ting
van dak lo zen, ver slaaf den en pros ti tu ees. Ver -
vol gens de werk lo zen, ar beids on ge schik ten, ge -
han di cap ten, al leen staan de be jaar den, ex. psy -
chi a tri sche pa tiën ten.

Al leen al in Den Haag telt de ze groep tien dui -
zen den men sen. De ze work shop gaat over Den
Haag en de in zet tot Maat schap pe lijk Her stel van
so ciaal kwets ba ren. Dat pro ject is een ge volg van
een mo tie van de Haag se ge meen te raad door
jus ti tie pre di kant en CDA- raads lid ds. Jan Eer -
beek. De term is be dacht naar ana lo gie van li -
cha me lijk en gees te lijk her stel. Het richt zich te -
vens op wer ken, wo nen en wel zijn. Huub Don -
ken is ver bon den aan het GKS,  welk bu reau in
sa men wer king met Hu ma ni tas hulp biedt bij de
con cre te uit wer king bo ven bo ven ge noem de
mo tie.

Het pro ces van Maat schap pe lijk Her stel
heeft vaart ge kre gen door dat ge meen te, par ti -
cu lier ini tia tief en de be trok ken ker ke lij ke en le -
vens be schou we lij ke or ga ni sa ties “ge woon maar 
be gon nen zijn”. Een aan pak van on der op.

De werk wij ze
De doel groep voor MH heeft als pro bleem dat
er geen in te gra le aan pak is van de meer vou di ge
pro ble ma tiek: als voor beeld wordt ge steld een

ex- psy chi a tri sche pa tiënt, die aan klopt voor
me di ca tie bij een in stan tie die niets weet van
huis ves ting, schul dens a ne ring, dag be ste ding
etc. Kost veel tijd en geld. Daar om is in Den
Haag be gon nen met een ge za men lij ke start
voor hulp ver le ning waar aan ver te gen woor di -
gers deel na men van ge meen te, ker ken, het zgn.
par ti cu lier ini tia tief, gees te lij ke ge zond heids -
zorg, po li tie, werk ge vers en wo ning cor po ra ties.

MH is ge richt op het an ders le ren kij ken naar
de cliënt. Ont ko ke ring te gen de ver ko ker de
werk wij ze bij de over heid en in stel lin gen. MH is
een ma nier van den ken, han de len en van daar uit 
ook een ma nier van wer ken.

De voor zit ter van de work shop be merkt bij
de re gu lie re hulp ver le ning de nei ging tot een
veel te be perk te werk wij ze, waar bij de hulp ver -
le ners niet ge richt zijn op de uit stroom maar op 
het vast hou den van de cliënt. Hij is van me ning
dat al le hulp ver le nen de in stel lin gen de in span -
nings ver plich ting ge vraagd moet wor den zich te 
rich ten op de uit stroom, met na me het aan tal
cliën ten/pa tien ten/be wo ners met op ge los te
pro ble men dat is weg ge gaan.  

Het eer ste de bat van GKS en Hu ma ni tas
werd ge hou den in sep tem ber 1993, waar bij 200 
be trok ke nen aan we zig wa ren, zo als werk ge -
vers, di rec teu ren van Haag se be drij ven, voor -
zit ter van een werk ge vers ver e ni ging, di rec teu -
ren van de 5 gro te Haag se wo ning bouw cor po -
ra ties, van de ver sla vings zorg, psy chi a trie en
maat schap pe lijk werk, de hoofd com mis sa ris
van po li tie en de di rec teur van de ge van ge nis.
Ie der be greep de pro ble ma tiek en wil de mee -
wer ken om tot een op los sing te ko men. Het le -
ver de een schat aan af spra ken op, zo als: werk -
ge vers en hulp ver le ners wer den ge kop peld om
sa men tot af spra ken te ko men, wo ning cor po ra -
ties stel den wo nin gen be schik baar, er zijn wer -
kaf spra ken ge maakt tus sen wijk agen ten, het
maat schap pe lijk werk, RIAGG,
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wo ning cor po ra ties over de aan pak van over last
en ver vui ling. Dit al les met wis se lend suc ces, de
men se lijk fac tor is hier bij be pa lend.

Meer dan voor heen kan wor den op ge tre den
om dat hulp ver le ning en over heid be moei zorg
aan dur ven: de si tu a tie niet la ten es ca le ren, maar 
tij dig dur ven in grij pen.

pro jec ten
Er werd een vi deo- op na me ver toond van en ke -
le con cre te pro jec ten in het ka der van Maat -
schap pe lijk Her stel in Den Haag die in mid dels al 
tot re gu lier be leid heb ben ge leid:

» Par ti cu lier Ini tia tief (fi nan cieel on der steund 
door de over heid);

» Ver sla vings zorg en re clas se ring;
» In te gra tie pro jec ten voor ex- psy chi a tri sche

pa tiën ten m.b.t. wo nen en wer ken;
» Pro ject “over de drem pel”, waar bij 35 vrij -

wil li gers zeer ver vuil de men sen be zoe ken
en hel pen (in Den Haag 600 ge val len);

» Haags straat nieuws, waar door 150 dak lo -
zen een in ko men ver wer ven;

» DACTIEF, een dagac ti vi tei ten cen trum voor 
dak- en thuis lo zen;

» De Woon be ge lei ding van de ge za men lij ke
re clas se rings in stel lin gen met de wo ning -
cor po ra ties;

» Tra jec ten in ver schil len de wij ken van so cia -
le- en maat schap pe lij ke ac ti ve ring, waar bij
de meest lang du ri ge werk lo zen mee gaan
doen in het ar beids pro ces;

» De ge za men lij ke aan pak van po li tie en jus -
ti tie van rand groep jon ge ren in het Glen
Millspro ject.

Tot slot:
Het ge dach te goed van Maat schap pe lijk her stel
moet steeds on der de aan dacht ge bracht wor -
den door wis se len de per so ne le sa men stel ling
van de in stel lin gen. 

De lei draad van de voor zit ter is sim pel: óf we 
blij ven ve le hon der den mil joe nen in ves te ren in
zorg- en hulp ver le ning zon der dat er ver de re
voor waar den ge steld wor den, met gro te kans
op re ci di ve en draai deur cliën ten; óf we zijn ons
voort du rend be wust van de vraag: wel ke mo ge -
lijk he den moe ten er ge zocht wor den voor de ze 
mens.
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Work shop 3: On der steu ning van buur ti ni tia tie ven

Presentator: Jan de Rond, projectleider Mooi zo, goed zo in ‘s-Hertogenbosch

Rapporteur: Joop Brongers

1 Te gen draad se ge dach ten over vrij wil li -
gers werk op plei nen of in get to’s
Het pu blie ke do mein schrom pelt in ten gun ste
van het pri va te en werk do mein, zo wordt tij -
dens dit con gres ge zegd. Daar aan wordt nog
toe ge voegd dat de be reid heid om vrij wil li gers
werk te doen na ve nant af neemt. Dat klopt wat
be treft de af ne men de in vloed van de be staan de
in sti tu ties van werk ge vers en werk ne mers or ga -
ni sa ties, po li tie ke par tij en en ker ken en de in zet
van vrij wil li gers. Te ge lijk is het waar dat de be -
trok ken heid van vrij wil li gers nog nooit zo groot 
ge weest is als nu. Het gaat dan wel om be trok -
ken heid bij ac ti vi tei ten die iets te ma ken heb ben 
met de ei gen buurt en een be paal de le vensfa se
waar in men sen ver ke ren, jon ge ren, ge zin nen
met kin de ren, ou de ren bij voor beeld. Ne der -
land staat aan de top van de Eu ro pe se lan den
wat be treft de be trok ken heid van vrij wil li gers: 1 
op de 3 Ne der lan ders doet 1keer per jaar vrij -
wil li gers werk, per per soon ge ven wij ƒ168,- per 
jaar aan gif ten voor een goed doel wat in to taal
3,7 mil joen per jaar op le vert van par ti cu lie ren
en nog eens 1,7 mil joen van be drij ven en fond -
sen. 3,5 mil joen vrij wil li gers ou der dan 18 jaar
dra gen daar met 500 mil joen uur per jaar een
fors steen tje aan bij. Dat zijn de cij fers in wer ke -
lijk heid en die ver schil len van wat je zo als hoort
op straat, het werk, de kerk of in de kroeg. Er is
geen spra ke van dat het vrij wil li gers werk af -
neemt, stelt in lei der Jan de Rond in zijn ver haal
over Mooi zo Goed zo in Den Bosch. Een ver haal
dat in gaat te gen de wat be druk te te neur van
be zorg de chris te nen tij dens dit con gres over de 
af ne men de mo bi li sa tie mo ge lijk he den van vrij -
wil li gers. Die be reid heid is er echt wel, maar al -
leen als het om een ver trouw de or ga ni sa tie
gaat, hel de re en aan spre ken de doe len en een
per soon lij ke be na de ring.

Op dit con gres wor den get to’s ne ga tief ge ty -
peerd met woor den als: aso ciaal, ano niem, on -
zicht baar, smelt kroes, on be stuur baar. Plei nen

krij gen mooie woor den op ge speld als ont moe -
tings plaats, plaats waar je af spra ken met el kaar
maakt, waar al les zicht baar is en de din gen
stuur baar zijn. Het is wel dui de lijk dat op dit
con gres geen get to be wo ners zijn, zegt Jan, die
zou den die ken mer ken als hier bo ven ge noemd
bij get to’s en plei nen pre cies om draai en. Een
voor beeld: de pro ble men rond FC Den Bosch.
De door snee sup por ter be grijpt niks van het
on be stuur baar mis tig, aso ciaal, ano niem ge doe
op het zo ge naamd “plein” van de Bos sche voet -
bal sa men le ving. Jan is het daar om niet eens met
hoe get to’s in het do cu ment van het Chris te lijk
So ciaal con gres zijn om schre ven. Juist in die zo -
ge naam de get to’s vind je nog de mo ge lijk heid
van ont moe ting, het sa men iets op zet ten en af -
spra ken ma ken voor ie der zicht baar met in dit
ge val stuur ba re ac ties als ge volg om de FC den
Bosch uit het slop te ha len.

2 Mooi zo Goed zo en de ver ster king van
de so cia le sa men hang

a) het ont staan
MzoG zo ont stond in 1995 met sub si die van het
Ko nin gin Ju li a na fonds en het ini tia tief van het
Rot ter dams dag blad naar voor beel den uit de
VS. In die tijd wer den er 30 van dit soort ini tia -
tie ven door ste de lij ke wel zijnin stel lin gen be -
gon nen en ook zo’n 30 door de over heid. Daar -
van zijn er nu nog 15 à 20 over. MzoG zo ging na
beëin di ging van de sub si die als eni ge over tot
het uit ge ven van so cia le aan de len van ƒ750,- per 
stuk per jaar voor een pe ri o de van 3 jaar door
be drij ven en par ti cu lie ren aan te schaf fen. Die
kun nen mooi in ge lijst thuis op kan toor of in de
ont vangsthal van een be drijf wor den op ge han -
gen. Met de ze in kom sten wor den de vas te kos -
ten ge dekt. Daar naast wor den spon sors ge -
zocht voor de fi nan cie ring van on der de len van
het pro ject.
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b) sim pe le or ga ni sa tie struc tuur
MzoG zo kent een sim pe le or ga ni sa tie struc tuur. 
De da ge lijk se lei ding be rust bij de pro ject lei der
on der steund door een twee de  projectleider en
een se cre ta res se, de eni ge be taal de krach ten.
Per pro ject is er een pro ject groep van vier per -
so nen die zorgt voor de kwa li teit in de uit voe -
ring van het pro ject en een co mi té van aan be ve -
ling be staan de uit acht per so nen, met ook een
ver te gen woor di ger van de Raad van Ker ken in
den Bosch, dat zorgt voor een po si tie ve be -
kend heid in de Bosche sa men le ving.

Het ei gen lij ke werk be staat uit het kop pe len
van een pro ject aan een be drijf of or ga ni sa tie
door het leg gen van een war me re la tie tus sen
de in gre diën ten ma te ri aal, ken nis, tijd en geld en 
de be tref fen de or ga ni sa tie met als te gen pres ta -
tie de uit voe ring van een pu blie ke op dracht. 

De spon sor is dan ie mand of een or ga ni sa tie
die de kos ten van een pro ject on der deel voor
zijn re ke ning neemt, bij voor beeld:

» de trap in het ge res tau reerd Her togs ge -
maal;

» een edu ca tie ve ruim te in een kin der boer -
de rij plus een in ter netstek;

» de keu ken van een eet huis voor men sen
met wei nig geld;

» het tuin meu bi lair voor de bin nen tuin van
een ver zor gings huis.

c) re sul ta ten
In de af ge lo pen vier en een half jaar heeft MzoG -
zo 80 pro jec ten suc ces vol af ge rond in sa men -
wer king met 50 or ga ni sa ties  met in zet van
50.000 uur aan vrij wil li gers werk. 140 be drij ven
en or ga ni sa ties droe gen een steen tje bij als
spon sor. 400 keer kreeg een pro ject pu bli ci teit
in eni ger lei vorm. Als een pro ject klaar is kun -
nen de pro ject deel ne mers trots zijn op het re -
sul taat en krij gen ze per soon lijk een be dank je.
Dat ge beurt ook rich ting de spon sor. Daar
man keert het meest al bij an de re in stan ties aan.
Geen trots ge voel over het re sul taat en geen
be dank je? Dan hou je vrij wil li gers ook niet be -
trok ken en ge mo ti veerd. 

Voor 2001 heeft MzoG zo een goed ge vul de
por te feuil le met op drach ten. Er zijn al 260 af -
spra ken ge maakt en 90 toe zeg gin gen ge daan.
De vi deo be wijst daar bij goe de dien sten en
spreekt voor zich zelf bij het wer ven van fond -
sen.

Mo gen be drij ven die mee doen ook ei sen dat hun
naam er aan ver bon den wordt? Dat hoe ven ze
niet te ei sen, want dat bie den wij al aan. Het ge -
beurt ech ter zel den dat een be drijf daar ge bruik 

van maakt. Bij een suc ces vol pro ject ha len we
wel de krant er bij en dan wordt ook de naam
van de spon sor ge noemd. Ver der ver mel den wij 
hun naam in ons jaar ver slag dat ook ie der spon -
sor ont vangt. Ook ver mel den we hun naam in
ad ver ten ties die we soms in de kran ten zet ten.
Dat heeft o.a. als ef fect dat werk ne mers van be -
drij ven hun di rec tie vra gen waar om hun be drijf
niet ver meld staat. Die doen dan de vol gen de
keer ook mee aan een pro ject.

Hoe be trek je vrij wil li gers er bij? Door de spon -
sors bij voor beeld zelf te le ren die vrij wil li gers te 
mo bi li se ren. In het ge val van een bouw pro ject
zorgt MzoG zo dan voor de door weer an de ren
ge spon sor de ste nen en vraagt vrij wil li gers van
een be drijf daar mee aan de slag te gaan. Dat
werkt pri ma.

Loop je zo niet het ri si co dat an de ren de ze aan -
pak gaan over ne men? Ja, maar dat zou ook
prach tig zijn. Als de nood za ke lij ke con tac ten
zijn ge legd, dan kun nen or ga ni sa ties het vaak
ook zelf wel. Ker ken, po li tie ke par tij en, vak bon -
den en der ge lij ke be veel ik graag aan de ze aan -
pak van ons te vol gen.

d) cri te ria en suc ces fac to ren  
Cri te ria voor het ac cep te ren van een vrij wil li -
ger spro ject zijn voor ons:

» het moet uit voer baar zijn door vrij wil li gers 
en een eer lij ke drup pel zweet kos ten;

» het moet klein scha lig zijn en mak ke lijk uit -
voer baar en een sym pa thiek doel die nen;

» fi nan cie ring geldt al leen de in ves te rings kos -
ten, niet de ex ploi ta tie kos ten;

» er mo gen geen strij di ge fi nan cië le re la ties
ont staan (on eer lij ke con cur ren tie);

» het moet om open baar toe gan ke lij ke voor -
zie nin gen gaan;

» het moet de stad leef baar der ma ken.
Voor beel den van die laat ste ca te go rie pro jec -
ten zijn ‘het weer leef baar ma ken van stra ten-
 pro jec ten’. Dat wa ren er 17 tot nu toe, ter wijl
er nog 40 in voor be rei ding zijn. Dat kan een -
vou dig door op be paal de da gen of uren ver -
bods bor den te plaat sen voor au to’s. Dan leeft
de straat weer, ont staat er so ciaal con tact tus -
sen kin de ren en buurt ge no ten.

On der zoek uit ge voerd door de Vrije Uni ver -
si teit en Ka tho lie ke Uni ver si teit Bra bant leert
dat voor het suc ces van MzoG zo de wer king
van de vol gen de fac to ren telt:

» het gaat om een hel der con cept;
» de op zet van een pro ject gaat in sa men -

wer king met de be lang heb ben den (dat zijn
over he den, be drij ven, ver e ni gin gen, de
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me dia, maar ook in di vi du e le bur gers) die
ie der in hun ei gen taal wor den aan ge spro -
ken;

» de aan we zig heid van een pro ject lei der die
als dui zend poot fun geert en men sen die de 
vaar dig heid heb ben om brug gen te bou -
wen;

» de aan we zig heid van ken nis van de so cia le
in fra struc tuur van een stad of plaats en niet 
al leen van de tech ni sche en fi nan cië le,

» veel pu bli ci teit via de me dia van web tot
buurt krant;

» toe gang heb ben tot lo ka le net wer ken,
» on af han ke lijk func tio ne ren en ie der het zelf -

de ver haal ver tel len.

En de over heid dan, is dit uit oog punt van so li da ri teit 
ei gen lijk al le maal niet de taak van de over heid?
Jan legt uit dat als je geld als dra ger van de wil
van een per soon ziet, het re a li se ren van die wil

via be las ting be ta ling veel te lang is. Het geld
wordt eerst geïnd door het mi nis te rie van Fi -
nan ciën, toe ge deeld door het Ka bi net aan mi -
nis te ries die met dat geld uit voe ring moe ten ge -
ven aan de wil van meer de re per so nen. Dat le -
vert vaak an de re uit kom sten dan de in di vi du e le
be las ting be ta ler wenst.

MzoG zo be wan delt de di rec te weg. Zou een
over heids dienst gaan doen wat MzoG zo nu
doet, dan zou een be drijf dit al gauw als een
soort twee de be las ting maat re gel er va ren. 

e) hoe ver der?
Hoe nu ver der in de toe komst? Jan weet het
nog niet. Het draait niet om het vei lig stel len van 
de toe komst van MzoG zo al leen. Veel mooi er
zou zijn als de aan pak van MzoG zo ook door
ker ken, po li tie ke par tij en, vak bon den zou wor -
den toe ge past.

Meer we ten? Ga naar http://www.mzgz.nl .    
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Work shop 4: Het Al be da Col le ga als ge meen schaps school

In lei der: Fred Ve nus, lid College van Bestuur Albedacollege

Rap por teur: Ed ward de Kam

De school als plein
Ge start wordt met de stel ling: de func tie van de
school is een plein. De school is van en voor de
ge meen schap. Het is een maat schap pe lij ke on -
der ne ming, ook ge dacht van uit wel ge meend ei -
gen be lang. Uit gangs punt en zijn:

» de school moet geen ka the draal in de
woes tijn wor den; en

» de school moet de ge meen schap waar in zij 
staat er bij be trek ken.

Op twee van de 44 lo ca ties van het Al be da Col -
le ge in Rot ter dam wordt hier vorm en in houd
aan ge ge ven, na me lijk op die lo ca ties in de stad
waar uit slui ting en an de re maat schap pe lij ke
pro ble ma tiek op gro te schaal aan we zig zijn.

De mis sie van de school wordt ge ka rak te ri -
seerd door de woor den: ei gen tijds, kwa li teit,
so ciaal be wo gen, iden ti teit en per ma nent le ren.

Van uit de ze mis sie wordt een re la tie aan ge -
gaan met de maat schap pe lij ke om ge ving. Een
ver vlech ting van school en buurt en sa men le -
ving. Ont moe ting is het con cept van waar uit de
school is op ge zet. Per soon lij ke zin ge ving staat
cen traal. Ont moe ting en di a loog staan cen traal,
juist in een om ge ving waar in uit slui ting ver -
hoogd ri si co is.

Ge meen schaps school
Prak tisch be te kent dit dat de school tot 22.00
uur open is. Ver ga de rin gen van de deel ge meen -
te vin den in de school plaats; de bridge club
komt bij een, etc. De school is van en voor de
buurt. Dit re sul teert er in dat de buurt zich ver -
ant woor de lijk weet en er so cia le con tro le ont -
staat; de school is van hen.

De school gaat ook de buurt in, met o.a. les -
win kels. Het is een con cept dat in An gel sak si -
sche lan den veel meer wordt toe ge past. Het is
raar om te be den ken dat je met be las ting geld
een ge bouw neer zet dat om 17.00 uur dicht -
gaat. Dat is ka pi taal ver nie ti ging.

Dit vraagt van het per so neel dat het ge richt

is naar bui ten. Vaak ken nen ze hun bu ren niet
eens. Het is een cul tuurom slag om dit te re a li se -
ren. Ze zit ten al meer dan 100 jaar bin nen.

Prak tisch: 
» de helft van de schoon ma kers moet uit de

buurt ko men;
» de aan we zi ge infra struc tuur moet breed

wor den ge bruikt;
» er wordt een func tie ge ge ven aan de men -

sen en ge bou wen die bij draagt aan maat -
schap pe lij ke co he sie.

Kan dit qua re gel ge ving?
De vraag wordt niet ge steld of dit qua re gel ge -
ving al le maal kan. De stel ling is: je moet het ge -
woon doen. Op los sin gen zijn vaak on or tho dox
en je moet er kei hard voor wer ken. Net als een
on der ne ming neem je on der ne mings ri si co’s:
din gen luk ken, soms gaat het ook mis.

Er is ove ri gens geen em pi risch ma te ri aal over 
het re sul taat voor de leer ling. Het zijn waar -
schijn lijk twee kan ten van de zelf de me dail le. De
school groeit hard, maar het re sul taat voor de
leer ling is niet het uit gangs punt in dit ini tia tief.

Vra gen
Hoe kan je dit on der ne mer schap al vroeg in bou -
wen?

» Een heel sca la aan cul tuur ver an de ringse le -
men ten in zet ten.

» Een broed plaats voor on der ne mer schap
creë ren, voor waar den creë ren.

» Het barst van de men sen die maat schap pe -
lijk wil len on der ne men, je moet ze prak ti -
sche mo ge lijk he den ge ven.

» Kei hard wer ken.
Is hier bij de bouw al al le maal over na ge dacht?
Soms wel maar soms ook niet. Het is niet no de -
loos in ge wik keld. Het pro bleem zit niet in de in -
fra struc tuur maar in de cul tuur, de vi sie.
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Workshop 5: Waar den en nor men in de sport

Inleider: Johannes van der Veen, directeur NCSU

Verslag: Rob Vlietman

De NCSU heeft zich de laat ste ja ren be wust
 begeven in zo ge naam de niet- sport net wer ken,
waar on der het net werk van chris te lij ke so -
ciaal- maat schap pe lij ke or ga ni sa ties in ons land.
Daar zit de vol gen de vi sie ach ter. Sport kan
zeer veel bij dra gen aan de per soon lij ke vor ming 
van jon ge en ook ou de re men sen.

Daar om moet ons in ziens meer waar de ring
ge kweekt wor den voor sport als zin vol on der -
deel van de leef we reld, met na me voor jon ge -
ren, om dat zij zich in een ont wik ke lings fa se be -
vin den.

De NCSU als chris te lijk ge oriën teer de or ga -
ni sa tie er kent dat sport een we zen lijk on der -
deel is in het le ven van jon ge ren. Daar bij is het
be lang rijk dat dat ook er ken ning vindt bij chris -
te lij ke groe pe rin gen die min der af fi ni teit heb ben 
met sport.

Sport heeft ve le vor men en ve le ge zich ten.
Kijk je bij voor beeld naar spe len de kin de ren, dan 
zie je hun spel en hun sport. Dat is hun leef- en
er va rings we reld. Daar ont moe ten ze el kaar. De 
ho mo lu dens staat bij de NCSU cen traal.

De re de ne ring dat wij de jon ge ren naar ons
toe zou den moe ten ha len in onze or ga ni sa ties is 
de onze niet. Wij bren gen en on der steu nen
sport, daar waar jon ge ren zijn: Op hun speel vel -
den en in de sport za len.

Het is goed om sport, als be lang rij ke fac tor in 
ons le ven, te be trek ken bij de dis cus sie over de
“Get to’s en plei nen.” De im pact van sport is
heel groot om dat het een vrij e tijds veld is bij uit -
stek, maar ook om dat het een be lang rijk leef- en 
leer ge bied is voor een groot aan tal men sen
(jong en oud) in onze sa men le ving.

Sport is in staat om brug gen te slaan tus sen
men sen die el kaar (taal kun dig) zelfs niet kun nen 
ver staan. Gooi een bal tus sen een groep je men -
sen met 10 ver schil len de na tio na li tei ten en ge -
ga ran deerd dat er 8 een trap te gen ge ven. Toer -
nooi en bij asiel zoe kerscen tra heb ben ons dat
ge leerd. Er is di rect con tact en men speelt met

el kaar. Het idee is dus dat we met sport spe len -
der wijs men sen bij el kaar kun nen bren gen. Dat
kan op in ter na tio naal en lan de lijk ni veau, maar
de ech te sport moet voor al op plaat se lijk ni veau 
tot stand ko men.

Aan de vi sie van de NCSU ligt een aan tal Bij -
bel se no ties ten grond slag.

» Re li gi o si teit be te kent een gods be sef heb -
ben;

» Hu ma ni teit be te kent an de ren wel wil lend
te ge moet tre den;

» So li da ri teit be te kent zorg dra gen voor de
zwak ke re;

» Rent mees ter schap be te kent zorg vul dig met 
de we reld om gaan;

» Ta len ten be nut ting be te kent ta len ten op ti -
maal ge brui ken;

» Ge lijk waar dig heid be te kent el kaar als ge -
lijk waar dig be schou wen;

» Be lo nen na pres te ren be te kent na ge da ne
ar beid rus ten;

» Me de ver ant woor de lijk heid be te kent me de -
ver ant woor de lijk heid dra gen.

Waar den en nor men in de sport ge ven ve le re -
la ties te zien naar an de re sa men le vings vel den,
zo als het ge zin en het on der wijs, naar vrij e tijds -
vel den, zo als kunst en mu ziek, maar ook naar de 
ar beid en de kerk.

De NCSU heeft een aan tal prak ti sche toe -
pas sin gen met be trek king tot Waar den & Nor -
men in de sport ont wik keld en is graag be reid
de ze over te dra gen aan an de re part ners, zo als
hier in het con gres ver za meld. Zo wil de NCSU
bij dra gen aan de ont wik ke ling van sport met
veel ver schil len de plei nen, waar ie der een uit ge -
daagd wordt om sa men te ko men spe len.

Waar den en Nor men in de Sport
In het pro gram ma Waar den en Nor men volgt
de NCSU twee ont wik ke lings lij nen naar een
nieu we prak tijk, die zich on der scheid van de
gro te sport:
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1. Het ge sprek op gang bren gen met:
» spor ters, trai ners, coa ches (de di rec te ver -

ant woor de lij ken voor sport be oe fe ning),
maar ook met ou ders, spon sors en an de -
ren;

» be stuur ders van lan de lij ke or ga ni sa ties en
van lo ka le ver e ni gin gen;

» sport fi lo so fen, -s oci ol ogen en -m ed ici;
» men sen die lo kaal hulp kun nen bie den aan

sport be oe fe naars om de ze pro ces sen te
be ge lei den.

2. De NCSU heeft han de lings pro jec ten ont wik -
keld om sport ver e ni gin gen, jeugd ver e ni gin gen
en ba sis scho len te hel pen bij het re a li se ren van
hun mis sies en te hel pen bij het op los sen van
spe ci fie ke knel pun ten.

Ou ders Graag Ge zien
Uit gangs punt van dit pro ject, dat in sa men wer -
king met de NCS is ont wik keld, is dat het goed
is om ou ders te be trek ken bij de ver e ni ging
waar bij hun kin de ren spor ten. Naast het sti mu -
le ren en on der steu nen van hun kin de ren zijn
ou ders on mis baar bij al ler lei klei ne en gro te re
clubta ken. Met de hand lei ding en het stap pen -
plan kun nen ver e ni gin gen vrij zelf stan dig ko men 
tot een bloei en de ou der par ti ci pa tie. Er is veel
vraag naar dit pro ject, óók van uit niet op sport
ge rich te or ga ni sa ties.

Ou ders en Spor tie ve Op voe ding
Dit is een pro ject om ou ders van spor ten de kin -
de ren te hel pen bij hun rol als spor tie ve op voe -
der. Met on der an de re een di lem mas pel en een
kijk wij zer le ren ou ders naar het ge drag van hun
kin de ren, de scheids rech ters en zich zelf te kij -
ken.

Fair Play in de prak tijk
Dit is een pro ject dat het be grip fair play ver -
taalt naar de prak tijk van de ei gen ver e ni ging.

Jeugd sport en Fair Play
Dit pro ject is spe ciaal ge richt op de jeugd bin -
nen sport ver e ni gin gen, om hen be wust te ma -
ken wat fair play is en hoe ze zich fair kun nen
ge dra gen op en rond het sport veld.

Sport en ont moe ting
De NCSU heeft een twee tal sport vor men ont -
wik keld voor jon ge ren, waar bij het ac cent ligt
op de ont moe ting. Het ene pro ject heet Quat -
trosport en is in sa men wer king met de YMCA
ont wik keld en het an de re pro ject heeft de naam 
Tof sport. In bei de pro jec ten staan de be grip -
pen ‘Sport for all’ en ‘On tmo eting’ cen traal.

Sport ver bindt
Gaan wij als chris te lij ke or ga ni sa ties de uit da -
ging aan om ont moe ting (wat voor heen voor al
in ker ke lijk ver band plaats vond) cre a tief vorm
te ge ven sa men met jon ge ren en ou de ren? De
NCSU is van me ning dat sport ver bindt. Daar -
voor moet ac tief ge werkt wor den aan in te gra tie 
en so cia li sa tie. Mo ge lijk he den moe ten ge cre -
eerd wor den, voor al voor men sen die een op -
stap je no dig heb ben om in de ze maat schap pij
mee te kun nen doen. Sport is geen ei land maar
een geïn te greerd on der deel van onze maat -
schap pij. Daar om moe ten wij ont moe ting sti -
mu le ren, ze ker ook in de sport. Sport leent zich 
er bij uit stek voor om op een on ge dwon gen
ma nier el kaar te le ren ken nen, zo als op dit con -
gres. Voor ont moe ting moe ten men sen uit hun
hui zen ko men en eens naar een ge za men lij ke
plek gaan.
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Work shop 6: Be trok ken heid bij men sen met een ver stan de lij ke
han di cap

In lei ders: An ton Wes ter la ken, voor zit ter Raad van Be stuur ’s Hee ren loo Zorg groep

An nette Vink, be drijfs maat schap pe lijk werk ster ’s Hee ren loo Loo zen oord

ver slag: Pe ter Klep

In 1891 werd de Ver e ni ging ’s Hee ren loo op ge -
richt door ds Wil lem van den Bergh. Meer dan
100 jaar zet te de ze Ver e ni ging zich in voor de
dienst ver le ning aan men sen met een ver stan de -
lij ke be per king van uit chris te lijk per spec tief. In
1994 is de prak ti sche zorg en on der steu ning on -
der ge bracht in de Stich ting Zorg ver le ning ’s
Hee ren loo, de ’s Hee ren loo Zorg groep ge he -
ten. Voor de ou de Ver e ni ging is in 2000 de Ver -
e ni ging Vrien den van de ’s Hee ren loo Zorg -
groep in de plaats ge ko men.

De Zorg groep biedt al ler lei vor men van on -
der steu ning, waar on der dag be ste ding, wo nen,
the ra pie, scho ling, thuis zorg, lo geer- en week -
endop vang. Steeds meer cliën ten kie zen voor
een woon vorm in een ge wo ne wijk. Daar naast
kan ge ko zen wor den voor de be scherm de om -
ge ving van een zorg cen trum. Voor jon ge ren
met een lich te ver stan de lij ke be per king en ge -
drags pro ble men zijn er spe cia le zorg cen tra op
vier plaat sen in het land.

De ’s Hee ren loo Zorg groep kent 12 hoofd -
lo ca ties en tien tal len klei ne re ves ti gin gen, ver -
spreid over het land (’b oven de ri vie ren’). Er zijn 
7000 zorg vra gers, waar van 5000 in 24- uurs zorg 
en 2000 in tij de lij ke zorg. Bij de zorg groep zijn
7500 zorg ver le ners (al dan niet in deel tijd) be -
trok ken. Niet al leen voor de me de wer kers en
de ou ders zijn par ti ci pa tie mo ge lijk he den ge -
scha pen, maar ook voor de cliën ten. 

Aan de wis sel wer king tus sen de (in stel lin gen
van de) Zorg groep en de sa men le ving wordt
gro te waar de ge hecht. get to vor ming moet zo -
veel mo ge lijk wor den te gen ge gaan. 

De te hui zen (woon een he den) wor den min -
der ano niem ge maakt.

Bij de com mu ni ca tie tus sen de in stel lin gen en 
de sa men le ving is met na me het vrij wil li gers -
werk van gro te be te ke nis. Vrij wil li gers werk is
werk dat in ge or ga ni seerd ver band (in

ju ri di sche zin) on ver plicht en on be taald wordt
ver richt ten be hoe ve van an de ren. Het be lang
van het vrij wil li gers werk wordt geïl lu streerd
aan de hand van de si tu a tie bij ’s Hee ren loo-
 Loo zen oord. Vrij wil li gers zijn werk zaam bin nen 
het pro ject gast ge zin nen (120 adres sen), op het
pas to raat (bij bel clubs, 80 vrij wil li gers), bin nen
het clus ter dag be ste ding en de woon clus ters
(130 vrij wil li gers). Daar naast zijn zo’n 70 vrij wil -
li gers ac tief bij be jaar denac ti vi tei ten (wan de len
met rol stoel, be ge lei den naar zwem bad), ra dio
Fok ko en de B.O.S (bi bli o theek). Er wordt een
en thou sias te bij dra ge ge le verd door in de buurt
ge ves tig de mi li tai ren.

Al met al be schikt ’s Hee ren loo over 2250
vrij wil li gers (het aan tal neemt toe). De mees te
zijn ou der dan veer tig jaar. Be drij ven in de om -
ge ving zijn van tijd tot tijd be reid mee te wer ken 
aan pro jec ten, maar het komt (nog) niet voor
dat zij per so neel vrij ge ven voor het ver rich ten
van vrij wil li gers werk. Het blijkt dat on der de
vrij wil li gers geen fa mi lie le den van cliën ten voor -
ko men. Vrij wil li gers ver to nen vaak een gro te
bin ding en be trok ken heid. Veel oud- me de wer -
kers ko men ook te rug als vrij wil li ger. Ove ri gens 
stro men vrij veel vrij wil li gers ook door naar
part time ba nen.

Het sca la van mo tie ven om vrij wil li gers werk
te gaan doen, is breed:

» con tac ten met an de re men sen, vriend -
schap;

» sa men wer ken met an de re col le ga’s;
» leer mo ge lijk he den, ont wik ke ling en er va -

rin gen op doen;
» nut tig zijn, iets be te ke nen voor an de ren;
» so ciaal aan zien ver ho gen;
» waar de ring krij gen bin nen de or ga ni sa tie,

ge bruik ma ken van ta len ten;
voor som mi gen be te kent vrij wil li gers werk ook
‘to etr eden tot een plein’, wan neer zij door
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om stan dig he den zelf in een geïso leer de po si tie
te recht zijn ge ko men (echt schei ding, we duw -
naar schap, lang du ri ge werk loos heid).

Dat er veel vrij wil li gers zijn, houdt nog niet in 
dat zij ge mak ke lijk zijn te wer ven en te bin den.

Om vrij wil li gers aan te trek ken en te be hou -
den moet ’s Hee ren loo zich ter de ge in span nen.
Bij ’s Hee ren loo- Loo zen oord zijn in dit ver band 
o.a. de vol gen de voor zie nin gen ge trof fen:

» er is een vrij wil li gers sta tuut, waar door vrij -
wil li gers ook ver ze kerd zijn;

» er wordt jaar lijks een ont moe tings avond
ge or ga ni seerd;

» er wordt aan dacht be steed aan ju bi lea;
» de vrij wil li gers ont van gen een kerstpak ket;

» er wor den spe cia le trai nin gen ge or ga ni -
seerd (bijv. til tech niek);

» er wordt een reis kos ten ver goe ding en in -
dien van toe pas sing een ver goe ding voor
an de re on kos ten ver strekt.

Een nieuw pro ject is het pro ject ‘S ociaal Net -
werk’. Dit be oogt voor al le be wo ners die bui -
ten de in stel ling wo nen een so ciaal net werk op
te zet ten. Zo ge noem de ‘bru gge nbo uwers’, vrij -
wil li gers, ver ken nen de so cia le kaart van de
wijk, in ven ta ri se ren clubs, ker ken en ont moe -
tings plaat sen. Zij hel pen daar mee de per soon lij -
ke be ge lei ders van de cliën ten om hun werk
met het oog op de in te gra tie met de sa men le -
ving te be vor de ren.
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Workshop 7: Ver gro ten van leef baar heid in wij ken

In lei ders: Ra chid Tig ha doui ni (bewoner), Ro nald Cam stra (Aedes) en Pim Kamp

(Hoofd Woondiensten Woonpartners Holland Midden)

verslag: Jeanette ter Welle

De heer Cam stra (Ae des) geeft een uit leg over
wat een wo ning cor po ra tie is en ver telt iets
over het be lang van wo ning cor po ra ties bij het
ver gro ten van de leef baar heid. Daar bij werkt de 
wo ning cor po ra tie aan so cia le pro ble men als
on veilg heid, over last, ver vui ling, etc. 

Ver vol gens ko men Ra chid Tig ha doui ni en
Pim Kamp aan het woord. Ra chid is win ke lier
(de li ca tes sen win kel) in de wijk Oos ter wei in
Gou da. Pim Kamp is hoofd Woon dien sten van
de wo ning cor po ra tie die het me ren deel van de
hui zen in Oos ter wei ver huurt. Pim geeft een
be schrij ving van de wijk zo als hij die 2 jaar ge le -
den aan trof:

» 350 por tiek wo nin gen;
» meer dan 80% al loch to nen (me ren deel Ma -

rok ka nen);
» ho ge werk loos heid;
» ver pau per de woon om ge ving;
» ho ge cri mi na li teit;
» ge voe lens van on vei lig heid;
» leeg stand.

Voor het Goud se ge meen te be stuur was de ze
wijk zo’n pro bleem ge wor den dat men geen an -
de re uit weg zag dan slo pen. Pim Kamp kwam er
in ge sprek ken met de be wo ners ech ter ach ter
dat men daar graag wil de blij ven wo nen. Hij wil -
de, naast de huis mees ters in dienst van de cor -
po ra tie, flat con ciër ges aan stel len (be wo ners),
en vond er twee. Om dat zij wa ren aan ge zocht
door de wo ning cor po ra ties en niet een be paal -
de po si tie be kleed den bin nen de Ma rok kaan se
ge meen schap, wer den ze al snel als klik spaan
ge zien.

In die zelf de tijd vond Ra chid ein de lijk ook dat 
het tijd werd om iets te doen aan de ver loe de -
ring van de buurt. Heel lang vond hij die ge voe -
lens van on vei lig heid etc. een beet je over dre -
ven. Hij had daar geen last van. Toen een van
zijn vas te (Ma rok kaan se) klan ten zei dat ze niet
meer aan het eind van de mid dag met de

kin der wa gen over straat durf de, dacht Ra chid:
“Er moet wat ge beu ren. En ik heb de po si tie om 
wat te doen en als je die hebt als mens, dan
moet je ge woon aan de slag. Dat is de ver ant -
woor de lijk heid van jou als mens dan.” En dus
zocht Ra chid zelf voor elk flat blok een con ciër -
ge: ie mand met draag vlak bin nen de Ma rok kaan -
se ge meen schap. De ze men sen wer den al gauw
niet meer als klik spaan ge zien maar als men sen
met sta tus en met een voor beeld func tie.

De wo ning cor po ra tie nam dit ini tia tief over,
el ke con ciër ge krijgt ƒ100,- per maand en de ze
men sen wor den ge bruikt als klank bord voor de
ver nieu wings plan nen van Gou da Oost. Daar -
mee zijn zij de ver te gen woor di gers van de Ma -
rok kaan se ge meen schap voor de cor po ra tie ge -
wor den en een vraag baak voor de be wo ners.
De ver niel scha de is in 2 jaar tijd van ƒ95.000,-
naar ƒ40.000,- per jaar af ge no men en ook de
ver vui ling is sterk af ge no men.

Toch zag Ra chid ook dat de op los sing er nog
niet was: de kern van het pro bleem wa ren de
jon ge ren, Die had den geen be zig he den, geen
op lei ding, geen werk, geen toe komst. Een jaar
lang pro beer de Ra chid ver geefs de bur ge mees -
ter te be rei ken. Uit ein de lijk luk te dat via een
op po si tie lid. Na heel veel bu reau cra ti sche te -
gen wer king en om we gen kreeg Ra chid met een
vriend uit ein de lijk een pand toe ge we zen voor
een ac ti vi tei ten cen trum, R&M. Met vrij wil li gers
is dit pand he le maal op ge knapt. De jon ge ren
kwa men snel bin nen. Dit ‘buur thuis’ werkt in de 
om ge keer de volg or de van de gang ba re buurt -
hui zen: er is eerst een ont moe tings plek en la ter
pas wer den ac ti vi tei ten ge or ga ni seerd. De jon -
ge ren werd door Ra chid al snel ge leerd dat het
hún cen trum was: aan het eind van de eer ste
week liet Ra chid het geld in de kas sa la de van de
bar zit ten. Toen een jon ge re daar naar vroeg en
hem zei dat hij het dan van nacht toch zo kon
gaan ste len, ant woord de Ra chid: “dat moet je
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voor al doen, dan steel je van je zelf, want het
buurt huis is ook van jou!” Er is nooit ge sto len....

Er wor den nu dis cus sie- en the ma bij een kom -
sten ge hou den, bij voor beeld over al loch to nen
aan het werk. Daar bij zijn dan au toch to ne
werk ge vers uit ge no digd voor wie een we reld
open ging: op eens za gen ze in dat Ma rok ka ne n
niet uit on geïn te res seerd heid voor de func tie
ach ter over in hun stoel han gen, de ge spreks -
part ner niet aan kij ken, etc., maar dat dat cul tu -
re le oor za ken heeft. Veel voor oor de len wor -
den weg ge no men. Ver der is men be zig een uit -
zend bu reau op te star ten, een scouting groep,
huis werk be ge lei ding, re gel ma tig is er een bar -
be cue met jon ge ren van de St. Jans kerk (the ma:
ge loofs ver schil len.)

Con clu sie
Voor het op los sen van pro ble men:

» re a li se ren van com mu ni ca tie tus sen

cul tu ren om ken nis en be grip van we der -
zijd se cul tu ren te kwe ken.

Voor waar den voor die com mu ni ca tie:
» con sis ten te vorm;
» lan ge adem;
» men sen met een drive.

Kort om: men sen ma ken het ver schil!

In de vra gen werd aan dacht be steed aan de
vraag of het ‘goed’ of ‘fout’ is dat er Ma rok kaan -
se, Turk se, etc. wij ken be staan. Heeft een wo -
ning cor po ra tie ac tief be leid om zo dra mo ge lijk
te ‘mixen’ bij her struc tu re ring? De cor po ra tie is 
van me ning dat je daar mee meest al niet aan de
wen sen van de be wo ners te ge moet komt.
Wen se lij ker is te wer ken aan de na de len van
een der ge lij ke wijk (bijv. ac tief jon ge ren aan het
werk hel pen e.d.) en de ge meen schap ver der in -
tact te la ten.
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Dis cus sie groep 1: Zelfred zaam heid en af han ke lijk heid

voor zit ter: Paul van Man sum

rap por teur: Wim Ei kel boom

Het the ma van de dis cus sie groep ‘Zelf re dzaa -
mheid en af han ke lijk heid’ wordt (in de con gres -
stuk ken) toe ge licht en van in houd voor zien
door te me mo re ren dat men sen zich zelf kun -
nen en wil len red den, vaak bui ten col lec ti vi tei -
ten en voor ge vorm de struc tu ren. Zie hier de
zelfred za me mens.

We zijn ech ter niet al tijd zelfred zaam. Kin de -
ren, ou de ren, ge han di cap ten zijn op hulp van
an de ren aan ge we zen. En er zijn ter rei nen waar
we al leen sa men met an de ren iets kun nen be -
werk stel li gen. Zie hier de af han ke lij ke mens.

Zelfred zaam heid
Tij dens de ken nis ma kings ron de blijkt dat de
mo ti va tie van een groot aan tal deel ne mers ge le -
gen is in het op ko men te gen een te een zij dig en
te zwaar ac cent op de zelfred zaam heid. Zij zijn
ac tief in or ga ni sa ties en groe pen die op ko men
voor hen die niet zelfred zaam zijn of kun nen
zijn.

In de dis cus sie groep wordt op ge ko men te -
gen een over trok ken ac cen tu e ring van zelfred -
zaam heid op drie ni veaus.

1. Op mi cro- c.q. per soon lijk ni veau. (ik ben
ou der van een ge han di capt kind)

2. Op me so- c.q. groeps- en or ga ni sa tie ni -
veau. (ik ben ac tief in de ba sis groep so cia le ze -
ker heid van het CDA, ik ben ac tief in de CNV
groep van niet- ac tie ven, van wao- ers, ik ben ac -
tief in het Ka tho liek maat schap pe lijk ac ti ve -
rings werk) 

3. Op ma cro- c.q. glo baal ni veau. (ik werk bij
en voor Ce be mo)

Is zelfred zaam heid een chris te lijk so cia le
no tie?
Het ge sprek richt zich dan ook pri mair op de in -
houd van het be grip zelfred zaam heid. 

Wat is in houd van zelfred zaam heid? Is het
een chris te lijk so ciaal (kern)be grip? Geeft de

Bij bel niet hoog op van de zelfred zaam heid en
ei gen ver ant woor de lijk heid van de mens?

Het Con gres do cu ment Get to’s en Plei nen stelt
op pa gi na 17 [p. 8 hier bo ven — hg]:

”Men on der kent hier in (d.i. in de in di vi du a li -
se ring die is op ge tre den) ook een ont wik ke ling
waar in men sen meer per soon lijk ver ant woor de 
keu zes ma ken. Dit wordt als winst be schouwd.
Die per soon lij ke be wust wor ding heeft nieu we
ge spreks mo ge lijkh den ge ge ven over wat ons
ten diep ste be weegt. Je kunt je niet zo maar ver -
schui len ach ter in sti tu ties en struc tu ren, je staat 
zèlf ter ver ant woor ding.”
Op pa gi na 23 stelt het Con gres do cu ment:

”Als we wil len voor ko men dat de zelfred za -
me mens een een za me mens wordt, moe ten we 
er aan wer ken dat maat schap pe lij ke ver ban den
zicht baar wor den en dat ver schil len en over -
een kom sten be noemd wor den.” [Dit ci taat is
uit de op de con fe ren tie ge bruik te sa men vat ting 
van hoofd stuk 3. Op p. 16 hier bo ven staat een
ver ge lijk ba re zin sne de — hg]

In het eer ste ci taat wordt de mens los ge -
maakt zijn re la tie tot maat schap pe lij ke ver ban -
den, ter wijl in het twee de ci taat de mens juist
wordt be gre pen als deel uit ma kend van een
gro ter ver band.

On der er ken ning van zelfred zaam heid als
func tie van de mens, wel ke doelt op het ver mo -
gen zich in de sa men le ving te kun nen hand ha ven 
(in te gen stel ling tot een te ver zelf stan digd ge -
bruik in de term ‘de zelfred za me mens’) is de
dis cus sie groep van me ning dat de no tie van
zelfred zaam heid, juist in een chris te lijk so cia le
con text, dient te wor den af ge ba kend te gen de
no ties au to no mie, zelf ver wer ke lij king en ik- cul -
tuur.

Ook zou bij het be grij pen van zelfred zaam -
heid een te zwaar ac cent op ar beids par ti ci pa tie
ver me den moe ten wor den. Het gaat daar bij
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zeer ze ker ook om so cia le en maat schap pe lij ke
par ti ci pa tie.

Vrij wil li gers werk
Een van de be lang rijk ste vor men van so cia le en
maat schap pe lijk par ti ci pa tie is het vrij wil li gers -
werk.

De ac tu e le vraag is daar bij nu, waar om (met
na me jeug di ge) vrij wil li gers het zo la ten af we -
ten. Hoe krij gen we twin ti gers geïn te res seerd
in waar den als so li da ri teit en hoe or ga ni se ren
we dat?

Een mo ge lijk heid is ge le gen in een al ter na tief
voor de in mid dels af ge schaf te mi li tai re dienst -
plicht: de so cia le of maat schap pe lij ke dienst -
plicht. Bij de ver vul ling van de maat schap pe lij ke
dienst plicht gaat het om het doen van ta ken
en/of sta ges in bij voor beeld de zorg ge du ren de
een be paal de tijd.

Bij zelfred zaam heid, bij het ver vul len van
maat schap pe lij ke dienst plicht, bij het uit voe ren
van vrij wil li ger sta ken be hoort een (goed) in ko -
men. 

So ciaal eco no mi sche pro ble men
So ciaal eco no mi sche pro ble men zijn

cul tuur pro ble men en lig gen niet ach ter ons. Ze
die nen zich in de ge daan te van cul tu re le pro ble -
men nog steeds bij ons aan. In de vorm van
drugs ver sla ving en voor al ook in de ge daan te
van de door onze sa men le ving te zeer ge me den
al co hol ver sla ving.

De ze cul tuur pro ble men to nen ons dat een
groei en de eco no mie niet lou ter als een ze gen
kan wor den be schouwd.

Er valt te le ren, zelfs veel te le ren van men sen 
aan de on der kant van onze sa men le ving. Geld
al leen maakt niet ge luk kig!

On der wijs
Bij de aan pak van cul tuur pro ble men, bij cul tuur -
vor ming is een be lang rij ke taak weg ge legd voor
het on der wijs. In het on der wijs kan en mag het
op lei den voor de ar beids markt niet het hoog ste 
doel zijn.

Het gaat bij het ge ven en ont van gen van on -
der wijs om de vor ming van de mens tot het dra -
gen van maat schap pe lij ke ver ant woor de lijk heid.

Het is ech ter de vraag of dit chris te lijk so cia le 
ide aal door de ou ders ge dra gen wordt. 

Een van de deel ne mers ver haalt van het pro -
ject ‘Le ssen ba sis hulp op de ba sis school’.
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Uit de muur krant:

Zelfredzaamheid en af han ke lijk heid

Is zelfred zaam heid een chris te lijk- so ci aal be grip?
Af ba ke nen van au to no mie en ik- cul tuur.

Zelfred zaam heid is een func tie van
ver ant woor de lijk heid.

Van ge mar gi na li seer den valt veel te le ren:
cre a ti vi teit;
geld al leen maakt niet ge luk kig;
on der lin ge so li da ri teit.

Opvoeden en onderwijs tot wederzijdse
afhankelijkheid.



Dis cus sie groep 2: Ve rli ezers en win naars in de wel vaart

Voor zit ter Kees Bak ker

rap por teur Hein Pie per

Aan het be gin van het ge sprek ont spon zich een
dis cus sie over de me ta foor van het Con gres
‘Ge tto’s en Plei nen’. Voor som mi ge was dit niet
het juis te beeld. De ze men sen her ken nen zich
meer in de me ta foor ‘Mar kten en Plei nen’. Om -
dat het eco no misch be stel zo’n gro te in vloed
heeft op ons maat schap pe lijk be stel, om niet te
zeg gen al les over heer send aan we zig is. Toch is
ar moe de niet de eni ge re den die tot get to vor -
ming leidt. De ach ter lig gen de vraag hier bij was:
wie sluit wie uit? Hier bij werd het be grip Get -
to’s voor al geïn ter pre teerd als een vorm van
uit slui ting. De dis cus sie bleef han gen rond de
beeld vor ming. Wel ke eman ci pa tie en voor wie
is ge slaagd? Wel ke pro ces sen ver oor za ken get -
to vor ming en wie hou den ze in stand? Hoe kun
je men sen in ver schil len de op zich ten er bij be -
trek ken?

Het ge sprek werd van get to (wat is een get to
van daag de dag?) naar vei li ge plei nen ge leid, met
Ede als voor beeld. Is vrij heid niet een on der -
druk staand iets ge wor den? Moe ten we vei li ge
plei nen gaan creë ren? Met het toe ne men de ge -
weld kun nen we de over heid niet als de pa na cee 
van al le op los sin gen zien. Waar blij ven onze or -
ga ni sa ties in de ze? De ze dis cus sie speel de zich
voor al af rond vra gen over de ver ant woor de -
lijk heid van ie der een. Een goe de loonstij ging
voor werk ne mers wordt ver te kend door de
ho ge loonstij ging van de ma na gers, met hun op -
tie re ge lin gen. Op een deel ne mer na was men
het er over eens dat so li da ri teit bij je zelf be gint. 
Als so cia le co he sie on der druk komt te staan,
dan mo gen ma na gers wel eens in hun spie gel kij -
ken. Rij ken ko pen straks hun ei gen zorg pak ket
of on der wijs in. Bre de so li da ri teit moet nog
steeds door de or ga ni sa ties wor den uit ge dra -
gen en dat doen ze te wei nig. Toch kwam de rol

van de maat schap pe lij ke or ga ni sa ties in de hui -
di ge sa men le ving niet uit de verf. Het bleef bij
op mer kin gen als evan ge li sche ver ant woor de -
lijk heid of voor beel den van con cre te bu ren hulp
ste ken.

In het twee de deel van het ge sprek vroeg de
voor zit ter heel con creet naar voor beel den uit
de prak tijk van de or ga ni sa ties al waar men tot
nieuw en ga ge ment komt.

GLTO: veel boe ren wer ken on der mi ni mum -
loon. Pro ble men wor den bin nens huis ge hou -
den. Men heeft een te le fo nisch hulp dienst op ge -
richt en die werkt goed.

ICB (van het CDA): pro ble men tus sen au -
toch to nen en al loch to nen be spreek baar ma ken. 
Men gaat maan de lijks het land in en gaat con -
creet met de men sen in ge sprek om de pro ble -
men bo ven ta fel te krij gen, zo dat de po li tiek het
ook echt op de agen da zet.

Phil lip Mor ris: sa men wer king tus sen be drij -
ven, so cia le dienst en mid del baar be roeps on -
der wijs om al loch to ne jon ge ren op te ne men in
be drijfs le ven en ze ook te be ge lei den. Wij zijn
met el kaar wat door ge sla gen in het tel kens pri -
o ri teit ge ven van het be drijfs le ven. Laat het be -
drijfs le ven maar een toon tje la ger zin gen, zegt
de ze ma na ger.

Cor daid: uit ge pro ce deer de asiel zoe kers hel -
pen bij de te rug keer naar hun land via de part -
ners van ont wik ke lings or ga ni sa ties in het be -
tref fen de land.

En tenslot te: Con creet wordt voor ge steld
om nieuw lei der schap te re kru te ren en te be -
vor de ren via de chris te lij ke or ga ni sa ties, om zo
tot maat schap pe lijk ver ant woord on der ne men
te ko men. Op tie re ge lin gen moe ten door de
ma na gers zelf als on ver ant woord en aso ciaal
ge zien wor den.
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Uit de muur krant:

Ver lie zers en win naars

Wie sluit wie uit? (En wie sluit wie in?!)

In ko mens ver schil len moe ten niet de
spui ga ten uit lo pen (stem uit
werk ge vers hoek).

Con cre te ini tia tie ven:

Cor daid: hulp voor uit ge pro ce deer de
asiel zoe kers bij te rug keer

Con cre te ge meen schap pen in een dorp
vorm ge ven

Te le fo ni sche hulp dienst en mo re le
on der steu ning in een agra ri sche om ge ving



Discussiegroep 3: Vernieuwing en traditie

Voor zit ter: Hans Groen

Verslag: Bert de Velde Harsenhorst 

De mees te deel ne mers aan de de ze werk groep
zijn het er over eens dat de in lei din gen van Swee -
ney en Van Gen nip te som ber zijn. Met na me de
pre sen ta tie van Van Gen nip valt een aan tal deel -
ne mers zwaar. “Het is voor al ver ont rus ting.
Waar bij er met na me over an de ren ge spro ken
wordt.” An der zijds heeft men het ge voel dat de
pre sen ta ties geen recht doen aan (po si tie ve) ont -
wik ke lin gen die zich voor doen. Men treft in de le -
zing van Van Gen nip wel aan dat de maat schap pij
die ge do mi neerd wordt door de in sti tu ten als
kerk en ver e ni ging be zig is te ver dwij nen, maar
een nieuw fe no meen als de  ‘net werksamenleving’, 
wordt in zijn over we gin gen niet mee ge no men. 

Na den ken over ver nieu wing en tra di tie of de
ver nieu wing van de tra di tie vraagt het ver dis con -
te ren van fe no me nen als de net werk sa men le -
ving, het ge bruik van nieu we me dia en de hang
naar spi ri tu a li teit en zin ge ving. Met an de re woor -
den, in de in lei din gen mist men de ver bin ding tus -
sen de ana ly se en de maat schap pe lij ke agen da.
De deel ne mers zijn het er over eens dat er in de
maat schap pij meer (po si tie ve) ont wik ke lin gen
zijn, dan wat onze or ga ni sa ties in beeld heb ben. 

Men be merkt dat er in de in lei din gen van Swee -
ney en Van Gen nip wel op ge roe pen wordt tot
maat schap pe lij ke ac tie, maar dat het ont breekt
aan een fun de ring van de ze maat schap pe lij ke
agen da. Wil men zin vol na den ken over het ver -
nieu wen van de tra di tie dan vraagt dat ver ant -
woor din gen af leg gen van je mo tie ven en drijf ve -
ren met be hulp van nieu we woor den. De ze
nieu we woor den of nieu we taal moe ten wel
geënt zijn op of ge linkt zijn aan de tra di tie waar -
uit we voort ko men. Tij dens het ge sprek valt het 
de deel ne mers op dat de mees te or ga ni sa ties
die aan ta fel zijn ge scho ven op de één of an de re
ma nier be zig zijn met het (op nieuw) vorm ge -
ven van hun ge dach te goed. Ver schil len de voor -
beel den uit het on der wijs of de vak bond sprak -
tijk wor den aan ge dra gen en toe ge licht.

 Wat men als een pro bleem er vaart is de ma -
te waar in chris te lij ke or ga ni sa ties zich kun nen

on der schei den ten op zich te van or ga ni sa ties
met een an de re le vens be schou we lij ke ach ter -
grond. Men vindt het moei lijk om het ei ge ne van 
de chris te lijk so cia le be we ging te be noe men. 

Voor een deel gaat dit te rug op het eer der ge -
noem de pro ces van her ta ling. Daar naast speelt
de bre de maat schap pe lij ke aan vaar ding van nor -
men uit het chris te lijk so ciaal ge dach te goed een
rol. (Men heeft het ge voel dat de eman ci pa toi re
doel stel ling van de chris te lijk so cia le be we ging
gro ten deels ge re a li seerd is.) Men durft ech ter
het on der schei den de van chris te lij ke or ga ni sa -
ties niet al te zeer te pro fi le ren. Een ze ker ge -
voeld van ‘g ene’ speelt hier bij een rol.

In het ver leng de van de ze dis cus sie komt de
vraag op in wel ke ma te chris te lijk so cia le or ga ni sa -
ties een be staans recht heb ben. De ze vraag le vert
nog al wat dis cus sie op. Vol gens som mi gen moet
de ze vraag ge steld wor den. An de ren zijn van me -
ning dat de ze vraagt het ge sprek ‘dood slaat’. Zij
er va ren het als een be las ting dat juist chris te lij ke
or ga ni sa ties keer op keer moe ten ver ant woor den 
wat hen an ders maakt dan an de ren.

Vrij wel ie der een aan ta fel is het er over eens
dat de func tie van chris te lijk so cia le or ga ni sa tie
ver an dert. Voor som mi gen is de taak van chris -
te lij ke or ga ni sa ties het ‘in stand te hou den wat
er be reikt is’. Voor an de ren staat de chris te lijk
so cia le vlag voor het ver te gen woor di gen van
‘een be paald cul tuu rerf goed’. Men is het er over 
eens dat de vraag naar het on der schei den de van 
chris te lijk so cia le or ga ni sa ties niet een doel op
zich mag wor den. Ver der is men van me ning dat 
wil er een ver nieu wing van het chris te lijk so ciaal 
ge dach te goed ko men, er ge werkt moet wor den 
aan be noe men van chris te lijk so cia le nor men in
de taal van de ze tijd.

Voor de mees te deel ne mers was het een ver -
ras sing wat er al aan ini tia tie ven in ver schil len de
or ga ni sa ties wordt ont wik keld. Op grond daar -
van vraagt men van een vol gen de con gres dat er 
ruim te wordt ge maakt om de ze ini tia tie ven, vi -
sies en prak tij ker va rin gen uit te wis se len.
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Uit de muur krant:

Vernieuwing en traditie

In de in lei din gen wordt ge mist: de
ver bin ding tus sen ana ly se en de
maat schap pe lij ke agen da

Er ge beurt in de maat schap pij meer dan
in de op tiek van onze or ga ni sa ties in beeld 
komt (nieu we me dia, nieu we net wer ken).

Ver nieu wing van tra di tie: de taal le ren
spre ken van de te gen woor di ge tijd.

Ge reed schap:
Dit congres dient een vervolg te krijgen in
een uitwisseling van visies en praktijken.



Discussiegroep 4: Nieuwkomers en gevestigden; allochtonen en
autochtonen

Voorzitter: Rien van Splun der

Verslag: Peter van Duijvenbode

De voor zit ter, de heer Van Splun der, start de
dis cus sie met een ci taat uit het dag blad Trouw
van he den over het boek je van Hans Groen,
waar uit blijkt dat vol gens Trouw het con gres niet 
veel ver der zal ko men tot het uit spre ken van
zorg over de sa men le ving. Ver vol gens ci teert hij 
uit de ana ly se van he den mid dag van Van Gen nip, 
waar uit ook kan sen blij ken om van get to’s plei -
nen te ma ken.

De aan we zi gen re a ge ren ach ter een vol gens
op de ze ci ta ten. Voor het me ren deel blijkt dat
de ana ly se van Van Gen nip wei nig ana ly tisch
was maar op som mend over te veel za ken. De
ron de langs de 50 or ga ni sa ties heeft veel van
wat al be kend was op ge le verd en was dus wei -
nig ver nieu wend. Dat heb ben wij ons als be ho -
rend tot de ze or ga ni sa ties zelf aan te re ke nen.

Het in stand hou den van de ver zor gings staat
van Ne der land, als me de van de chris te lij ke or -
ga ni sa ties en op wel ke wij ze, over heer ste in de
ron de van Hans Groen en de ana ly se van Van
Gen nip.

De bij dra ge van Swee ney had, hoe wel her -
ken baar, dui de lijk geen be trek king op de Ne -
der land se om stan dig he den.

De al ge me ne op vat ting was dat bei de re fe ra -
ten te pes si mis tisch wa ren, te po si tief over het
ver le den, te wei nig ver nieu wend en in spi re rend 
en te wei nig op jon ge ren ge richt. Dat werd geïl -
lu streerd met op mer kin gen als “was er vroe ger
wel zo veel co he sie?” “Is de wel vaart van nu er
dank zij of on danks het chris te lijk so ciaal con -
gres in de af ge lo pen 100 jaar?” Daar mee is ook
een beeld van ons zelf ge ge ven: wij ma ken im -
mers deel uit van die or ga ni sa ties.

 Uit de dis cus sie bleek even wel dat er wel
 degelijk zor ge lij ke ont wik ke lin gen in de sa men -
le ving zijn waar te ne men. Er is spra ke van
groeps vor ming, na me lijk van hen die het be ter
heb ben, de op ge lei den, de al loch to nen, de min -
der op ge lei den, de niet- wer ken den, de

ar beids on ge schik ten. Het blijkt niet een vou dig
daar aan te ver be te ren. Voor waar de om de
zwak ke re groe pen, waar on der de al loch to nen,
te be rei ken en te sti mu le ren voor de ar beids -
markt is met de ze groep te com mu ni ce ren uit -
gaan de van hun ei gen leef wij ze en ge drag.

De be te ke nis van de op voe ding en het ge zin
blij ken even eens een waar de vol le en nood za ke -
lijk voor waar den te zijn voor ver be te rin gen.
Mits op de goe de ma nier aan ge pakt zijn er voor
de jon ge ren kan sen te creë ren. In dat op zicht
was het re fe raat van Van Gen nip te veel ge richt
op de ou de re ge ne ra tie van voor heen en te
wei nig op jon ge ren ge richt.

Onze or ga ni sa ties heb ben de plicht de jon ge ren
te zoe ken en te vin den, hen te hel pen met het
vin den van hun ei gen rich ting. On der wijs in stel -
lin gen heb ben een rol daar in bij uit stek, niet al -
leen in de zin van ken nis over dracht, maar ook
bij de vor ming van jon ge ren. Scho len heb ben
een ver ant woor de lijk heid in en een func tie
voor de wijk waar in zij ge ves tigd zijn. Ge zin, op -
voe ding en fa mi lie band is heel be lang rijk bij het
ont wik ke len van de iden ti teit van de jon ge ren,
ze ker ook bij al loch to ne jon ge ren.

Wat is no dig voor de con ti nuï teit van iden ti -
teit? Uit de dis cus sie blijkt het vol gen de:

» zoek per ma nent het waar den de bat met
ver wan te or ga ni sa ties, ook met al loch to ne
or ga ni sa ties;

» zet op de agen da o.a. de re la tie werk ge ver- 
werk ne mer, goed werk ge ver schap;

» steun en sti mu leer in de ei gen or ga ni sa tie
even eens het waar den de bat, neem daar in
al loch to nen na druk ke lijk mee; 

» doe aan ka der vor ming van al loch to ne or ga -
ni sa ties, in het ver band van het CSC en an -
ders zins. 

Be denk bij de ze werk zaam he den dat con clu -
sies ge dra gen die nen te wor den door
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be trok ke nen, i.c. de al loch to nen zelf.
Uit de voort gaan de dis cus sie blijkt dat de vol -

gen de agen da bij de ze werk zaam he den en ove -
ri ge ac ti vi tei ten aan de or de zal moe ten zijn:

» Een zwa re in ves te ring in de jon ge re ge ne -
ra tie, in het bij zon der de al loch to ne jon ge -
ren;

» meer sti mu le ring in ver be ter de tech no lo gie 
ter ont las ting van het mi lieu;

» sprei dings be leid ter voor ko ming van een
‘wit te vlucht’ in Vinex lo ca ties;

» sti mu le ring van al loch to ne on der ne mers bij 
hun be drijfs voe ring, on der meer door ken -
nis over dracht;

» in stel ling van een maat schap pe lijk jaar voor 
jon ge ren, waar in pro gram ma’s als de

in te gra tie van al loch to nen in de we reld van 
de au toch to nen.

Rand voor waar den zijn:
» zet in op be houd van chris te lij ke be stu ren,

struc tu ren en or ga ni sa ties;
» doe aan ka der vor ming;
» doe aan her ken ning en we der zijd se uit wis -

se ling;
» werk bot tum up en niet top down;
» voer het waar den de bat;
» in ves teer in on der wijs met het oog op vor -

ming van jon ge ren;
» geef nieuw ko mers en star ters een ech te

kans zo wel als on der ne mer als als werk ne -
mer.
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Uit de muur krant:

Nieuw ko mers en ge ves tig den

Be houd van Chr.Soc. or ga ni sa ties en struc tu ren:
ka der vor ming;
her ken baar heid

Waar den de bat, di a loog; zel for ga ni sa tie van
chr.soc. be we ging

als csb ver die pen in waar el kaar ver ster ken?
niet ‘top -down’

”Ke ten be heer be na de ring”:
niet op één knel punt rich ten, maar be gin → ein de

Bre de school be na de ring
zwaar in ves te ren in toe kom sti ge ge ne ra tie
so cia le vaard ig he den, op voe den, vorming



Discussiegroep 5: Nieuw ko mers en ge ves tig den; stad en lan de lijk 
ge bied

Voorzitter: Jos van Gennip

Rapporteur: Mario van Mierlo

Op het plat te land van van daag valt een ge voel
van uit ge slo ten heid op. Op het plat te land wordt 
waar de ring ge mist voor de cru cia le func ties die
het plat te land ver vult. De kloof tus sen plat te -
land en om ge ving is groot en ver oor zaakt te -
vens een gro te psy cho lo gi sche nood.

In de be schou win gen over de agra ri sche we -
reld is het es sen ti eel de po si tie van de vrouw
goed in beeld te bren gen. In de agra ri sche sa -
men le ving zijn vrou wen voor een be lang rijk
deel mo tor en spil van de nood za ke lij ke ver an -
de ring waar voor de sa men le ving op het plat te -
land zich ge plaatst ziet.

Het plat te land biedt ve le kan sen en mo ge lijk -
he den. Het plat te land kan wor den ge ka rak te ri -
seerd als een mul ti func tio ne le groe ne ruim te
waar in tal van pro duc ten en dien sten wor den
voort ge bracht voor de ste de lij ke be vol king.
Van be lang is dan dat de pro duc ten duur zaam
zijn. Voorts is es sen ti eel dat meer kwa li teit in
het pro ces van voort bren ging van pro duc ten
wordt ge bracht. Het plat te land voegt waar de
toe in de vorm van groe ne ruim te: land schap,
wa ter, grond en lucht. De ze com po nen ten zou -
den ge va lo ri seerd moe ten wor den in de prijs
van de pro duc ten die het plat te land voort -
brengt. Prijs con cur ren tie is niet meer te re a li se -
ren. Dat be te kent nood za ke lij ker wijs het ont -
staan van pro duct dif fe ren tia tie met meer waar -
de.

Het is goed ons te re a li se ren dat Ne der land een 
land wordt van grond stof fen in de niet- agra ri -
sche sfeer. Het ein de van de fos sie le fa se komt
in zicht. Zon ne- ener gie zal via plan ten om ge zet
wor den in al ler lei pro duc ten. De agra ri sche en
che mi sche sec tor zul len steeds meer naar el -
kaar toe groei en.

Voorts is aan dacht no dig voor de be heers -
func tie van de groe ne ruim te. Dit be te kent zorg 
voor aan trek ke lij ke land schap pen, maar ook de

eis dat het wa ter schoon is. Juist de agra ri sche
be drij ven moe ten op die be heers func tie een
claim leg gen. Ove ri gens kan aan die be heers -
func tie ook het re cre a tie- as pect wor den toe ge -
voegd.

Wat be treft de markt van voe dings mid de len
wordt de we reld markt steeds min der re le vant.
Veel meer na druk zal ko men te lig gen op re gi o -
na le mark ten. An ders ge zegd, wij ko men toe
aan een her re gi o na li se ring van eco no mi sche
pro ces sen. Dat be te kent dat som mi ge ge bie den 
wel en an de re ge bie den niet voor duur za me
land bouw ge schikt zul len zijn. De res pec tie ve lij -
ke func ties van het plat te land zijn der hal ve spe -
ci fiek ge bon den. Het is zaak om vrucht ba re
grond zo da nig te ge brui ken dat de ze ook op lan -
ge re ter mijn ge schikt zal blij ven voor pro duc tie
van grond stof fen en voe dings mid de len.

De ste de lij ke be vol king lijkt niet in over we gen -
de ma te over tuigd dat de agra ri sche on der ne -
mer hoe der is van het plat te land. Toch is het
nood za ke lijk dat het in zicht ont staat dat le ven in 
de stad slechts mo ge lijk is wan neer er plat te -
land is. An ders ge zegd, het is be lang rijk dat plat -
te land en stad de on der lin ge sa men hang zien.
De be lang rijk ste no tie daar bij is het on der ken -
nen van de nood zaak van een pa ra dig ma wis se -
ling. Dit houdt de trans for ma tie in van ex ploi ta tie
van de aar de naar be heer van de aar de.

Het komt er ver vol gens op aan dat de Ne -
der land se agra ri sche sa men le ving —  waar bij
LTO- Ne der land een voor trek kers rol heeft — 
een nieu we hel de re mis sie for mu leert. Hier uit
vloeit voort dat voor de over heid in dit op zicht
een be schei den rol is weg ge legd.

Voor het Chris te lijk- So ci aal Con gres ligt hier de 
taak de sa men hang te be vor de ren door mid del
van het fa ci li te ren van ge sprek ken daar over.
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Die func tie kan het Chris te lijk- So ci aal Con gres
ver vul len als het Chris te lijk- So ci aal Con gres
een plat form is waar men sen el kaar van uit de -
zelf de tra di tie ont moe ten, in for ma tie uit wis se -
len en re flec te ren. Dat laat on ver let de ver ant -
woor de lijk heid van LTO- Ne der land. Maar

voor al zal de agra ri sche on der ne mer dra ger van 
die on ont koom ba re ver an de rin gen moe ten zijn.
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Uit de muur krant:

Stad en landelijk gebied

Stad en plat te land zijn op el kaar
aan ge we zen; het plat te land ver vult een
reeks van func ties voor de stad
(be hoef te van ste de lin gen aan duur za me
pro duc ten, groe ne ruim te, scho ne grond,
wa ter en lucht.

Sa men hang tus sen func ties die spe ci fiek 
ge bon den zijn.
Pa ra dig ma wis se ling no dig: van ex ploi ta tie 
van de aar de naar be heer van de aar de,
zo als de schep per het be doeld heeft.

Es sen ti eel dat land bouw- en
boe re nor ga ni sa ties de dis cus sie over de
pa ra dig ma wis se ling zelf me de draagt en
een claim legt op de be heers func tie van
het plat te land.

CSC als platform waar mensen vanuit
dezelfde traditie elkaar ontmoeten,
informatie uitwisselen en reflecteren.



Forumgesprek

Wim van de Donk Wij vat ten ons werk op de ze twee de con fe ren tie dag op met een

ge sprek met el kaar over de din gen die ons hier be zig hou den. We heb ben van och tend in

de dagopening ge be den voor hen die zich uit ge slo ten voe len en die de aan slui ting met de

sa men le ving heb ben ver lo ren. Over wie gaat dit? Gaat het niet ook over ons zelf, over de

or ga ni sa ties die we hier ver te gen woor di gen? Gaat het niet voor al om de op dracht na te

den ken over de vraag hoe wij als bee ging de aan slui ting met de sa men le ving kun nen her -

stel len?

We heb ben en ke le men sen uit ge nodigd die al le maal op hun ma nier in de chris te -

lijk- so cia le be we ging staan en we heb ben aan hen ge vraagd om een state ment voor te be -

rei den, re a ge rend op de do cu men ta tie en op de ana ly ses die zijn ge maakt, re a ge rend ook

op wat gis te ren al le maal te ho ren en te zien is ge weest in de in lei din gen, op de markt plei -

nen en in de dis cus sie groe pen. De bij een komst van och tend heeft voor al het doel, dat we

een paar in spi re ren de state ments te ho ren krij gen die ons aan het den ken zet ten en die

ons mis schien hel pen bij het be grij pen van die las ti ge pro ble ma tiek waar mee we de ze

con fe ren tie heb ben op ge za deld.
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fo to: Ru ben Timman



Hoe gaan we als chris te lijk- so cia le be we ging ver der, wel ke ma nie ren vin den we om 

de eeu wen ou de op dracht in de sa men le ving van nu, die zo an ders en in ge wik kel der is ge -

wor den, ge stal te te ge ven. Er zit ten hier zes men sen: Paul Sars, Re né Smit, Lút sen Kooi -

stra, Li ne ke Maat, In grid Fa ber en Liz zy Doore waard, en aan haar als eer ste het woord in

de ze dis cus sie.

Liz zy Doore waard We heb ben het ge had over plei nen, get to’s, ont moe tin gen. Vol -

gens mij is niet de uit da ging om de plei nen en de ont moe tin gen te ver zor gen, maar om de

men sen die op zo’n plein rond zou den kun nen lo pen of die een ont moe ting heb ben, de

goe de hou ding te ge ven, een open, res pect vol le, eer lij ke hou ding te gen over de an der en

niet een ge maak te, ‘al sof -je-geïnt ere sseerd -bent -ho uding’.

Ik heb de af ge lo pen we ken lo pen na den ken over het on der werp get to’s en plei nen

en ik ben met een paar din gen ge con fron teerd die mij zeer ver baas den. Bij voor beeld:

voor berg be klim mers is een ho ge berg, bij voor beeld K2 in In dia, het sum mum om te be -

klim men. Daar gaan ze naar toe met een goed ge ou til leerd team, met mooie slaap zak ken

en ten ten die al le maal te gen tem pe ra tu ren van -50° C kun nen. Ze ko men op zo’n berg en

er zijn daar meer teams — er zijn heel veel men sen die op dit mo ment voor hun ei gen

zelf ont plooi ing aan de klim sport doen. Het Ne der land se team, bij voor beeld, heeft, door -

dat ze goe de spon sors heb ben, goe de spul len die te gen de kou kun nen. Twin tig, der tig

me ter ver der op — zo dicht bij is het om dat het zo druk is — is bij voor beeld een Ja pans

team. Die heb ben wat min der geld en die heb ben hun sher pa’s, hun dra gers, min der goe -

de slaap zak ken ge ge ven. En die sher pa’s lig gen daar daad wer ke lijk te ster ven van de kou.

Zo’n Ne der lands team ziet dat ge beu ren en doet niks. Want als zij slaap zak ken of wa ter

of eten zou den ge ven aan een an der team, kun nen zij zelf de top niet ha len en om de top

te ha len was het nu juist al le maal be gon nen. Als je zo’n voor beeld door denkt, en het is

een ex treem voor beeld, dan vraag ik mij af hoe het mo ge lijk is dat een wel va rend mens

voor zijn ei gen zelf ont plooi ing dit soort din gen naast zich laat ge beu ren. Dit is een hou -

ding van on vol doen de res pect voor de men sen die zo dicht bij je zijn, die je op dat plein, in

dit ge val dus de berg, ziet. Door al leen aan je zelf te den ken, je ei gen doel ein den en zelf -

ver wer ke lij king, heb je on vol doen de res pect en sta je on vol doen de open voor die an der.

Dat is een voor beeld van ver weg, maar res pect gaat ook over za ken die heel dicht -

bij zijn. Ik roep al tijd dat je niet moet rod de len over men sen, maar ik be trap te me er gis te -

ren op dat ik heer lijk over ie mand zat te rod de len zon der dat ik te gen die ge ne heb ge -

zegd, dat ik zo ne ga tief over hem denk. Ja, zo dicht ligt het dus bij je zelf, het gaat om een

ei gen hou ding, res pect voor an de ren. Met het SBI pro be ren we ie der een op een zelf de

ma nier te be han de len. Al le groe pen zijn hier al tijd wel kom. Ie der een wordt even gast vrij

be han deld en we pro be ren in onze trai nin gen men sen te le ren res pect te to nen en open

en eer lijk te zijn, maar ik merk met de ze ob ser va ties hoe moei lijk dat is. Ik denk dat de uit -

da ging voor ons als maat schap pe lij ke be we ging is om te kij ken waar we din gen kun nen

doen zo dat de hou ding van men sen ver an dert; ik denk dan met na me aan on der wijs en

op voe ding.

Wim van de Donk Hoe krijgt die uit da ging vol gens jou ge stal te? Wat moe ten we
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an ders doen? Dat kan na tuur lijk niet zon der meer voor al die maat schap pe lij ke or ga ni sa -

ties op één zelf de ma nier, maar je geeft het als the ma scherp aan. Be trek het eens op je ei -

gen or ga ni sa tie. Je pro beert als or ga ni sa tie daar iets mee te doen, maar wel ke be te ke nis

krijgt dat in de ma nier waar op het SBI trai nings pro gram ma’s in richt?

Liz zy Doore waard Wij ge ven heel veel trai nin gen voor on der ne mings ra den en wat

we het laat ste jaar pro be ren is om in die trai ning zo wel de werk ne mers als de werk ge vers 

sa men te bren gen. De werk ge ver wordt als ge lij ke uit ge no digd. Dus niet dat een werk ge -

ver even een uur tje bin nen komt lo pen, nee, dat ze ge za men lijk over de pro ble men van

be drij ven pra ten en dat zo’n werk ge ver ook res pect krijgt voor zijn werk ne mers. Daar zit 

dan een tech ni sche man en een se cre ta res se en de werk ge ver moet van uit hun ge zichts -

punt mee den ken over de pro ble men in het be drijf en niet al leen van uit zijn ei gen sec tor,

van uit zijn ei gen ‘get to’ als di rec teur. Dat pro be ren we te sti mu le ren met trai nin gen.

In de ho tels pro be ren we res pect zicht baar te ma ken via bij voor beeld bi o lo gi sche

voe ding. Dat is een ma nier om onze ver ant woor de lijk heid te ne men en te pro be ren in

ons ge drag te to nen dat we res pect heb ben voor de men sen om ons heen en de sa men le -

ving.

Wim van de Donk Dat punt van die trai ning, mijn heer Wes ter la ken, ik zie U in de zaal

zit ten, spreekt U dat aan als een the ma waar in uw ei gen be we ging een rol kan gaan spe -

len?

An ton Wes ter la ken Trai ning, het ont wik ke len van vaar dig he den, het ont wik ke len van 

een hou ding is denk ik es sen ti eel. Jos heeft er gis te ren over ge zegd dat dat al tijd de kracht

is ge weest van chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties. Vol gens mij heb ben we de laat ste ja ren daar 

te wei nig aan ge daan. Maar je moet het wel met iets ver bin den, Ik zie erg veel trai nin gen

van daag de dag waar die hou ding een tech nisch kunst je is: open, eer lijk, em po wer ment,

spi ri tu a li teit, pak al de mo de ter men van daag de dag, maar het wordt niet in een ka der ge -

plaatst. En ik vind de uit da ging van de chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties van daag om dat ka der 

weer hel der te ma ken: wel ke sa men le ving wil len we? Als je daar keu zes in maakt, dan

hoef je niet op zoek naar kwets ba ren op een berg, dan zit ten ze dus let ter lijk naast je of in

de zaal of om de hoek. De el len de in de ou deren zorg, om even heel dicht in Ne der land te

blij ven, is der ma te groot dat je naast trai ning en vaar dig he den voor het ka der, voor al ook

men sen moet con fron te ren met de get to’s die we nu al in dit land met zijn al len ge bouwd

heb ben en in stand hou den.

Wim van de Donk De fo cus op de top is dus niet de eni ge fo cus die van be lang is; het

gaat er ook om dat je om je heen kijkt. Gis te ren is me ter ore ge ko men dat dit land een

wacht lijs ten pro ble ma tiek heeft, na me lijk wacht lijs ten voor pre cies het ty pe cur sus bij een -

komst waar An ton Wes ter la ken het net ook over had: de cur sus sen waar ma na gers en

me de wer kers van be drij ven en or ga ni sa ties zich kun nen mel den om zich een aan tal da gen 

te be zin nen en een aan tal da gen met el kaar in ge sprek te ra ken. Die cur sus sen schij nen al

voor twee jaar vol te zit ten. Paul, jij hebt mee ge daan aan de be spre kin gen die ten
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grond slag heb ben ge le gen aan het do cu ment. Heb jij het ge voel dat in de do cu men ta tie en 

in de lijn die ge ko zen is in Get to’s en plei nen vol doen de tot uit druk king komt wat vol gens

jou de kern pun ten van de ana ly se zijn die we moe ten ma ken in de ze tijd?

Paul Sars De ana ly se van Van Gen nip vind ik wel goed, dat moet ik voor op stel len, maar 

gis te ren zei Yvon ne van Rooij iets heel op mer ke lijks, die zei in de ze me ta foor mis ik de

net werk sa men le ving en in ter net. Ik denk dat dat een ont wik ke ling is die ie der een her kent 

en voor mij is de vraag, hoe wij in staat zul len zijn om sa men iets te cul ti ve ren wat het mo -

ge lijk maakt dat wij ge meen schap blij ven in de toe komst. Voor de be te ke nis van mijn be -

staan kan ik de an der weg den ken. En ik denk dat ook dat in de so cia le leer heel sterk tot

uit druk king zou moe ten ko men: hoe kun nen wij ge meen schap blij ven, vi taal blij ven, in de

nieu we net werk sa men le ving.

Een an de re me ta foor die nu veel ge bruikt wordt is die van de ken nis sa men le ving.

Ook daar geldt dat het be lang rijk is te la ten zien dat die ken nis sa me nel ving nog steeds een 

so cia le sa men le ving is.

Wim van de Donk Dat idee van die net werk sa men le ving, dat is bij na een cen tra le me -

ta foor ge wor den. Dat lijkt soms een heel mak ke lijk beeld, maar vol gens mij is dat een heel 

erg las tig beeld. Jij spreekt het ook heel mak ke lijk uit, we le ven in een net werk sa men le -

ving. Maar wat be te kent dat in je al le daag se func tio ne ren bin nen de Nij meeg se uni ver si -

teit?

Paul Sars Dat je als over heid de men sen niet meer per in sti tu tie bij el kaar hebt en dat

je de he le groep men sen niet meer in één keer kunt aan spre ken. Ik merk het bij onze stu -

den ten, die schie ten al le kan ten op. Ze ko men ’s mor gens met hun fiets naar de cam pus

en dan ver trek ken ze naar New York via in ter net en dan heb je daar geen greep meer op.

Vroe ger za ten ze braaf in het klaslo kaal en dan kon ik van bo ven af ver tel len hoe de we reld 

in el kaar zit. Nu zie je dat zij hun in for ma tie op een voor mij niet meer con tro leer ba re

ma nier bij een schar re len. Het is na tuur lijk schit te rend dat dat kan, maar het be te kent

weer op nieuw de uit da ging, hoe het mo ge lijk is om in ge meen schap te blij ven en de be -

trok ken heid op el kaar te de len en die ge meen schap te cul ti ve ren.

Wim van de Donk Het net werk als con cur re ren de me ta foor in plaats van de get to’s

en de plei nen. Yvon ne, jij kwam met die ty pe ring op de prop pen, be greep ik.

Yvon ne van Rooij Wij heb ben gis te ren in onze dis cus sie groep er over ge spro ken hoe

je waar den en de ge meen schap vast houdt. We moe ten ons rich ten op heel an de re in stru -

men ten en heel an de re struc tu ren dan waar al de or ga ni sa ties die hier bij el kaar zit ten uit

voort ko men. Die func tio ne ren toch re de lijk van bo ven af. Nu krijg je al ler lei ver schil len de 

en flexi be le struc tu ren van on der op en wij kun nen, ze ker aan de uni ver si teit, van onze

stu den ten le ren hoe zij daar mee om gaan en hoe je die struc tu ren moet gaan ge brui ken.

Maar wat in ie der ge val voor mij heel dui de lijk is, is dat je steeds meer een in di vi du e le be -

na de ring zult krij gen. Wat in het ver le den vaak mak ke lijk kon, een mo del er gens
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ont wik ke len dat dan werk te voor een he le groep die bij een or ga ni sa tie pas te, of dat nou

de land bouw of de mid den stand was of de zorg, dat werkt naar de toe komst toe niet

meer. Men sen ma ken deel uit van ver schil len de groe pen, van ver schil len de leef we rel den

en wil je men sen echt be rei ken dan moet dat via een veel meer in di vi du e le be na de ring.

Op die ma nier kun je over al cul tuur dra gers hou den die in hun om ge ving wat wij zo waar -

de vol vin den kun nen uit dra gen.

Wim van de Donk Het komt er dus op aan dat we in plaats van de zui len, de ideeën

die ge van gen zit ten in gro te or ga ni sa ties, ons moe ten om vor men tot her ken ba re knoop -

pun ten, die in dat net werk her ken baar zijn. Die knoop pun ten krij gen kleur en ka rak ter

van uit onze tra di tie.

mw. A. Bak ker- O sin ga Maar ik zie juist al zo veel or ga ni sa ties die van on der af wer ken; 

klopt dat wel wat me vrouw Van Rooyu zegt over onze or ga ni sa ties die al leen maar van

bo ven af zou den func tio ne ren?

Wim van de Donk U raakt pre cies het punt waar we op door moe ten gaan, na me lijk

dat er al ont wik ke lin gen in or ga ni sa ties zijn die in de goe de rich ting wer ken, maar die we

he le maal niet ge zien heb ben. In grid Fa ber, vaak wordt in krin gen van or ga ni sa ties zo als de

onze en in over heids krin gen een beet je naar het be drijfs le ven ge ke ken met het idee dat

ze daar on der druk van de markt al lang ma nie ren ge von den die aan slui ten bij de ei sen van 

de net werke co no mie. Zo als me vrouw Bak ker net zei, soms zien we he le maal niet meer

dat er al in te res san te ver nieu wen de prak tij ken zijn. Ik weet niet of het pre cies is wat je

wil de zeg gen op dit punt, maar ik wil in ie der ge val vra gen of je daar op in wilt gaan.

In grid Fa ber Ik heb de vraag voor be reid wel ke rol het be drijfs le ven zal spe len bij het

sa men stel len en uit voe ren van maat schap pe lij ke agen da pun ten. Ik vind het moei lijk om

daar een goed ant woord op te ge ven, want ik kan na tuur lijk wel zeg gen hoe ik het graag

zou wil len, maar ik denk dat ik eer lijk moet zeg gen hoe het in de prak tijk is. Ik denk dat op

het mo ment dat een al ge meen be lang ver taal baar is naar het be drijfs be lang, dat het be -

drijfs le ven dan in der daad in toe ne men de ma te steeds meer die maat schap pe lij ke agen da -

pun ten zal op pik ken — ik noem bij voor beeld leef baar heid en werk ge le gen heid voor

moei lijk plaats ba ren. Maar het moet ver taald kun nen wor den in een  hel der en meet baar

be drijfs re sul taat. Ik vind het jam mer dat het zo is, het is de aard van het be drijfs le ven.

Daar door komt het dat dit soort maat schap pe lij ke be trok ken heid van het be drijfs le ven

in ci den ti eel blijft. Wat daar en te gen wel goed mo ge lijk is voor het be drijfs le ven is de rol

van geld schie ter of ma te ri aal ver schaf fer en mis schien ook ken nis le ve ran cier.

Ik zie ook dat de sa men wer king tus sen over heid of over heids in stel lin gen en be -

drijfs le ven vaak mis loopt. Er is ooit eens een lid van Jong Ma nage ment ge weest die in haar

or ga ni sa tie hier naar on der zoek heeft ge daan. Daar uit bleek dat de din gen die in de weg

staan van ge za men lij ke ac ti vi tei ten van het be drijfs le ven en de over heid za ken als tem po-

en cul tuur ver schil len tus sen be drijfs le ven en over heid zijn. Ook, he laas, on pro fes si o na li -

teit van veel maat schap pe lij ke or ga ni sa ties, on we tend heid over el kaars agen da’s, wen sen
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en be lan gen, en al ge me ne on er va ren heid met pu bliek- pri va te sa men wer kings ver ban den.

In de ma te waar in we de ze ob sta kels over win nen, schept ruim te om in de toe komst te

sla gen ge za men lijk pro jec ten te be gin nen.

In het be drijfs le ven zit ten men sen die zelf een be paald idee heb ben over maat -

schap pe lij ke vraag stuk ken. Ik kan als ver ant woor de lij ke voor een pal let be drijf be slui ten

om een do na tie te doen aan een kerk in de ge meen te of de schaats ver e ni ging en de hoog -

te van dat be drag is vol le dig af han ke lijk van wat ik zelf vind dat ik daar aan wil bij dra gen.

Dat be te kent dat als ik zelf een be paal de be trok ken heid heb, dat ik dan zelf ook be paal de

ac ti vi tei ten kan ont plooi en met mijn be drijf waar in maat schap pe lij ke be trok ken heid tot

ui ting komt. Dat komt voort uit de nor men en waar den die je mee draagt.

De per soon lij ke be trok ken heid, het we der zijds res pect, waar Liz zy net over sprak

is in der daad heel be lang rijk. En spre kend over de ma te waar in een be drijf zich kan ont -

plooi en op het ge bied van maat schap pe lij ke agen da pun ten, denk ik dat dat al leen maar te

ha len is uit de per soon lij ke be trok ken heid van een aan tal men sen in dat be drijf, want uit -

ein de lijk heeft het be drijfs le ven één be lang en dat is de con ti nuï teit.

Wim van de Donk Wat me op viel, is dat je ener zijds het ele ment van die per soon lij ke

be trok ken heid naar vo ren haalt en an der zijds op merk te dat de agen da ons vraagt om een

aan tal din gen an ders te gaan doen. Do na ties noem de je, dat is hel der en kun je in geld uit -

druk ken, maar het vraag stuk is nog in ge wik kel der, sug ge reer je, het vraagt ons om die

agen da van maat schap pe lij ke be trok ken heid te ver ta len in de ma nier waar op wij als or ga -

ni sa tie func tio ne ren of in de markt staan of in de sa men le ving staan. Mijn heer Schra ven,

mag ik U wat vra gen over die pro ble ma tiek van de maat schap pe lij ke be trok ken heid van

het be drijfs le ven. Juist van uit VNO-NCW heeft U daar de af ge lo pen ja ren, heb ik be gre -

pen, nog al wat ele men ten aan de agen da we ten toe te voe gen, met na me op het punt hoe

het mo ge lijk is die agen da te ver ta len in de ma nier waar op be drij ven zijn ge or ga ni seerd en 

hoe ze in de sa men le ving staan. Wat zijn vol gens U de be lang rijk ste les sen die we te le ren

heb ben en die mis schien ook voor an de re or ga ni sa ties van be lang kun nen zijn in onze be -

we ging.

Schra ven Op de eer ste plaats gaat het om een be ter be grip voor wat wel en wat niet

kan. Ik sluit aan bij wat In grid zegt. Er zijn na tuur lijk veel ver wach tin gen die aan het be -

drijfs le ven bij na wor den op ge dron gen, maar be drijf heeft moei te die te be ant woor den als 

ze haar eer ste taak ziet als de con ti nuï teit van de on der ne ming en het vol doen aan de ver -

wach tin gen van de di rec te ‘st ake -ho lders’, de klan ten, de werk ne mers en ook de aan deel -

hou ders. Als je een be ter be grip kunt ont wik ke len van wat de gren zen zijn van wat de on -

der ne ming kan bij dra gen aan de maat schap pe lij ke knel pun ten, ben je al een heel stuk

ver der. Op de eer ste rij zit hier de heer Wijf fels die op het ogen blik bin nen de SER be zig

is met een com mis sie om daar wat meer hel der heid over te ge ven.

Het twee de is dan dat het in di vi du e le be drijf, en dat kun nen we al leen maar sti mu -

le ren van uit VNO-NCW, zijn po si tie be paalt, zo als In grid dat moet doen met be trek king

tot háár be drijf. Ik ben van me ning dat de be drij ven de cen traal meer kun nen bij dra gen dan 

wij als koe pel or ga ni sa tie. VNO-NCW kan al leen pro be ren om vol doen de in for ma tie te
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ge ven over wat kan en over hoe men sen in een be paal de sa men le ving pro ble men op los -

sen. Dat kan zijn in de bin nen stad, maar dat kan ook zijn in een lan de lijk ge bied. De ‘leefo -

mg eving’ van een be drijf is een van de be lang rijk ste om ge vin gen waar je op een ge ge ven

mo ment een bij dra ge kan le ve ren. Ik denk niet dat er, en ze ker niet van uit mijn po si tie,

een re cept kan wor den ge ge ven aan het be drijfs le ven aan de ene kant, of aan de an de re

kant aan de maat schap pe lij ke or ga ni sa ties hoe ze el kaar moe ten aan spre ken. Ik denk dat

dat toch veel meer op de cen traal ni veau in een di a loog tot stand zou moe ten ko men,

waar bij wij in het cen trum, met hulp ook van de heer Wijf fels, mis schien een beet je be ter

be grip kun nen creë ren van wat reë le ver wach tin gen zijn.

Wim van de Donk Ik denk in der daad dat de tijd dat je al ge me ne re cep ten for mu leert

echt voor bij is en dat het veel meer gaat om een al ge meen ka der waar in be paal de prin ci -

pes gel den. Ik hoor de U er één noe men: ‘schoe nm aker blijf in de eer ste plaats ook bij je

leest’. Je hebt ui ter aard een ver ant woor de lijk heid voor de maat schap pe lij ke con ti nuï teit,

maar be drij ven moe ten in de eer ste plaats voor con ti nuï teit van zich zelf zor gen. Die twee 

slui ten el kaar niet uit, maar de pri o ri teit ligt bij het be drijf.

Re né Smit, zie ken hui zen zijn or ga ni sa ties die wij in onze ach ter ban meest al aan dui -

den als ‘non -pr ofit’ of ‘non -gover nment’. Veel van onze chris te lij ke maat schap pe lij ke or -

ga ni sa ties wor den in het maat schap pe lijk de bat in de zelf de ca te go rie ge plaatst. Wat mij

daar al tijd bij op valt is dat we dus voor al zeg gen wat die or ga ni sa ties níet zijn. Ze zijn níet

sta te lijk en níet markt ge richt. Het ge heim van veel van onze or ga ni sa ties is mis schien wel

juist dat we een roe ping en een mis sie in de sa men le ving heb ben die zich heel las tig laat

de fi nië ren. Als die cen tra le roe ping en mis sie die wij heb ben, bij voor beeld in de ge zond -

heids zorg, zou moe ten wor den ge de fi ni eerd, is dat het on baat zuch tig tel kens klaar staan

voor de an der zon der aan zien des per soons — daar over heb ben we van och tend ge zon -

gen. Zie ken hui zen zijn or ga ni sa ties die daar voor al goed in moe ten zijn. Is dat in der daad

de pri mai re mis sie, Re né? Wat zijn jouw ge dach ten bij de ver ant woor de lijk heid van maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties voor de agen da van de toe komst.

René Smit Die ver ant woor de lijk heid is on loo chen baar, want dat staat in de sta tu ten

van dit soort in stel lin gen, maar daar mee doe je het nog niet per se goed. En dat is wat mij

op valt in de ge zond heids zorg. Men sen zijn zeer ge mo ti veerd, maar door de om ge ving

waar in ze wer ken en de ma nier waar op ze ge prik keld wor den om hun werk te doen,

schui ven ze daar wel van los. De men sen wer ken nu ge woon voor hun brood en heb ben

ook an de re stre vin gen dan al leen die on baat zuch ti ge in zet. Ik denk op dat punt dat ook de 

in stel lin gen die maat schap pe lij ke con text in ge trok ken moe ten wor den om ge mo ti veerd

hun op dracht te blij ven ver vul len. Mis schien dat we die in stel lin gen én de men sen die bín -

nen die in stel lin gen func tio ne ren te au to noom heb ben ge maakt. Ook de pa tiën ten die

daar ko men zijn we als te au to no me we zens gaan zien, die wij niet aan dur ven spre ken op

het feit dat ze ook nog in een ge meen schap func tio ne ren.

Ik vond wat dat be treft de me ta foor van “Plei nen en Get to’s” heel in te res sant voor 

de in stel lin gen. Na tuur lijk zijn zie ken hui zen en an de re in stel lin gen, be jaar denoor den e.d.

ook plek ken van ont moe ting, maar je ziet te ge lij ker tijd heel na vrant dat het ook plek ken
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van leeg te zijn. On danks al die men sen die in dat zie ken huis rond stap pen is het leeg. Fy -

siek leeg: de o.k.’s zijn leeg en de af de lin gen zijn soms leeg om dat er geen per so neel is.

Men se lijk leeg om dat pa tiën ten als ob ject van zorg wor den ge zien, als een num mer, die

ge woon moet wach ten tot er weer een han de ling aan dat ob ject kan wor den ver richt.

Waar komt dat van daan dat in dat soort in stel lin gen met die op dracht om on baat zuch tig

te han de len, toch in dat soort sfe ren ge werkt wordt en hoe door breek je dat? Dat heeft

denk ik iets te ma ken met wat ik net zei, dat we al les te au to noom zijn gaan zien. De aan -

bie der van zorg is ge pro fes si o na li seerd, is een werk ne mer die recht heeft op 36 uur en op 

zijn kof fie tijd en heeft een ge spe cia li seer de in breng en is ver ant woor de lijk voor dat ge -

spe cia li seer de deel en niet voor het to taal.

Net zo goed heb ben wij voor on der steld dat de ge ne die daar komt ook niet aan -

spreek baar mag zijn in zijn mens zijn, maar au to noom is, zijn ei gen le ven in di vi du eel zelf

kan be pa len. In de ge han di cap ten zorg zijn zelf be pa ling en nor ma li sa tie het ken merk: ze

moe ten ge woon doen zo als ge wo ne men sen, zo moe ten we ze ook aan spre ken, en we

scher men met per soons ge bon den bud get ten. Maar het is de vraag of dat al tijd past en of

men sen niet pas be ter kun nen wor den als je over dat tech ni sche han de len aan dat ob ject

kunt heen stap pen en ze meer in een ge meen schap kunt zien. Wat wij pro be ren uit te dra -

gen van uit het CVZ is dat de af han ke lijk heid, het zor gen voor el kaar en het dur ven aan ne -

men van zorg, we zen lij ke ken mer ken zijn van zorg pro ces sen. Het gaat erom af han ke lijk

en kwets baar dur ven te zijn, en het in ge meen schap pe lijk heid wer ken aan her stel. Dat be -

te kent dat je de an der, de pa tiënt moet dur ven aan spre ken in meer dan al leen diens hoe -

da nig heid van in di vi du dat au to noom voor zich zelf kan op ko men, en dat je als zorg vráger

de aan bie der durft aan te spre ken in meer dan al leen diens tech ni sche vaar dig he den als

dok ter. Dan gaat het er om of je een ge meen schap kunt creë ren waar dat we der zijds be -

vra gen mo ge lijk is.

Als ik naar mijn zie ken hui zen kijk, dan zie ik ge bou wen die op een groot gras veld

staan met een gracht er om heen. Die ge bou wen zijn in zich zelf ge keerd en heb ben geen

bood schap aan de om ge ving. Ik denk dat een heel be lang rij ke op ga ve voor onze in stel lin -

gen is dat je die au to no mie, dat ge spe cia li seer de en het ge oriën teerd zijn op een be perkt

aan tal ac ties door breekt. Daar heb ben wij als chris te lij ke or ga ni sa ties in prin ci pe een

voor sprong om dat we de mens op een an de re ma nier wen sen te zien en aan te spre ken.

Maar dat moet je wel prik ke len, want ik zie om me heen dat we steeds meer ver vreem -

den van onze oor spron ke lij ke oriën ta tie.

Wim van de Donk Wat ver wacht je van col le ga- or ga ni sa ties in de chris te lijk- so cia le

be we ging op dit punt? Zoek je daar mee de di a loog? Ik kan me voor stel len dat jouw op -

dracht om wat ooit in sta tu ten vlot is neer ge schre ven in de ze tijd op nieuw be te ke nis te

ge ven, een heel las ti ge op dracht is. Kijk je daar voor rond bij an de ren in de chris te lijk- so -

cia le be we ging, bij voor beeld bij mijn heer Terp stra of an de re con tac ten, en komt dat van

de grond? Is onze be we ging nog in be we ging op dat punt?

René Smit Het be gint weer in be we ging te ko men, ge loof ik. Wij er va ren nu in onze in -

stel lin gen dat we het niet meer alleen red den, en dat we met ons den ken zo in de
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pe ri fe rie zijn ge ko men, dat we el kaar weer op nieuw heb ben te in spi re ren en aan te spre -

ken. Er zijn ook goe de voor beel den van el ders te ha len, maar wat ik es sen ti eel vind is dat

je een zie ken huis of een ver zor gings huis of een ver pleeg huis niet al leen maar op die func -

tie be schouwt en dat je ver bin din gen pro beert te leg gen met de om ge ving, om dat daar de

prik kels van daan ko men die de me de wer kers in die in stel lin gen aan zet ten om het meer -

de re te doen. Dat is heel erg las tig, want we heb ben het vre se lijk druk en er zijn on ge lo fe -

lij ke wacht lijs ten en  je wordt er ook niet op af ge re kend door de ge nen die over je gaan,

door het CTG niet, door de Mi nis ter niet en noem ze al le maal maar op.

Wim van de Donk Mijn heer Terp stra, U bent be zig met ver ge lijk ba re ini tia tie ven?

Doekle Terp stra Ik moet je eer lijk zeg gen dat ik dat het fas ci ne ren de vind van wat ik

hier de af ge lo pen twee da gen heb mee ge maakt. Ik heb de in druk dat ie der een met de zelf -

de ini tia tie ven be zig is, maar dat we el kaar daarmee niet we ten te vin den, el kaar daar over

niet we ten aan te spre ken en daar voor ook geen con tact pun ten or ga ni se ren. Ik zat gis te -

ren in de werk groep tra di tie en ver nieu wing en wat mij op viel was dat ie der een van uit zijn 

ei gen in vals hoek en van uit zijn ei gen ach ter grond ver tel de dat hij be zig was met the ma’s

rond om zin ge ving, spi ri tu a li teit, iden ti teit, met nieu we vor men van vrij wil li gers werk; al le -

maal the ma’s die een schot in de roos zijn, want ze staan bij ons ook op de agen da. Hoe

komt het nou dat we daar niet met el kaar over we ten te com mu ni ce ren en dat ge sprek

niet or ga ni se ren. Ik denk dat het voor het be stuur van het Chris te lijk- So ci aal Con gres

een am bi tie en een op dracht om te kij ken of we die di a loog, dat ge sprek dat we al le maal

zo graag wil len niet een vorm kun nen ge ven en dat op een of an de re ma nier ver der hel -

pen. Mis schien mag ik dan een con cre te sug ges tie neer leg gen. Je zou kun nen zeg gen dat

het CSC de ze ac ti vi teit heeft ge or ga ni seerd, in sa men spraak met Jos, maar wat let ons

nou als or ga ni sa ties die op de een of an de re ma nier toch een bin ding heb ben met el kaar,

het vol gen de te doen. Per jaar of per twee jaar ne men we een the ma bij de kop waar ie -

der een van uit zijn ei gen in vals hoek, van sport koe pel tot vak be we ging tot werk ge vers or -

ga ni sa tie mee te ma ken heeft en we pro be ren ie der in ei gen huis dat the ma aan de or de te 

stel len. Onze er va rin gen la ten we te rug ko men in de Stich tings raad om daar met el kaar

over te spre ken en van ge dach ten te wis se len en op die ma nier ook de ken nis en de ex -

per ti se van el kaar op te zui gen.

Als ik hoor op wel ke wij ze de sport koe pels met vrij wil li gers werk om gaan, dan

denk ik dat heel veel or ga ni sa ties daar een punt je aan kun nen zui gen. Hoe komt het nou

dat we het ge sprek met de sport koe pels niet aan gaan en van hen niet wil len pro be ren te

le ren hoe ze dat daar or ga ni se ren. Wij pro be ren op onze ei gen ma nier weer het wiel uit

te vin den en we pro be ren be zig te zijn met the ma’s rond om ar beid en zin ge ving — ook in 

het CNV. We den ken daar over na in kloos ters, en nou hoor de ik gis te ren van ie mand dat 

de kloos ters al twee jaar vol zit ten met dit the ma. Hoe komt dat nou, dat wij dat niet eens 

we ten. Hoe komt het dat wij niet met het NCW na den ken over de vraag wat we mo ge lij -

ker wijs sa men op dit tra ject kun nen ont wik ke len. Hoe komt het dat wij die di a loog die we 

zo graag wil len, niet ge or ga ni seerd kun nen krij gen bin nen het ver band van het CSC. In die 

zin zou ik een op dracht wil len for mu le ren.
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Wim van de Donk Het doet me goed dat je je ook voor een deel tot je zelf richt als lid

van het be stuur van het CSC. Maar la ten we eens door gaan met de vraag waar door het

komt dat we zo wei nig van el kaar we ten. Lút sen, jij als kran ten man, heb jij daar ideeën

over?

Lút sen Kooi stra Ik kan dat niet he le maal aan ge ven, om dat ik ver der niet in het be -

stuur, maar wat ik wel kan zeg gen, is dat tot mijn ver ba zing heel veel chris te lij ke or ga ni sa -

ties zo wei nig van zich la ten ho ren in bij voor beeld de kran ten. Het is te flauw om te zeg -

gen: “wij wil len wel, maar de kran ten wil len niet.” Het is goed om eens na te den ken hoe

de chris te lij ke or ga ni sa ties er voor kun nen zor gen dat hun ver haal in de sa men le ving landt, 

want als dat ge beurt dan heb je ook meer kans dat er wel wordt ge com mu ni ceerd over

wie wat doet, en dan kan de stem van de chris te lij ke or ga ni sa tie ook een fac tor wor -

den — als we het heel goed doen zelfs in de po li tiek. Ik heb het ge voel dat veel chris te lij ke 

or ga ni sa ties te wei nig zelf be wust zijn op pre cies het punt van hun ei gen heid. Een voor -

beeld dat mij erg aan spreekt is de gees te lij ke ge zond heids zorg. Ik denk dat juist in de ze

tijd er al le aan lei ding is om te zeg gen dat de chris te lij ke in stel lin gen voor gees te lij ke ge -

zond heids zorg een over vol le agen da heb ben. Dat volgt mijns in ziens uit de chris te lij ke

pre ten tie van barm har tig heid. Als je het daar over hebt, zul je ook zien dat dat in de sa -

men le ving wordt op ge zo gen, want wat is er niet een on rust bij ou ders van gees te lijk ge -

han di cap ten of bij men sen die ie mand in het ge zin heb ben die de ze zorg be hoeft, wat is er

niet een hon ger om te ho ren dat er or ga ni sa ties zijn die op een he le spe ci fie ke wij ze met

de ze men sen wil len om gaan. Ik lees dat veel te wei nig.

Ver der denk ik dat het heel in te res sant zou kun nen zijn om dat ge sprek waar het

CNV het over heeft aan te gaan en dat zou nog wel eens heel erg span nend kun nen wor -

den. We zijn hier de af ge lo pen twee da gen ge zel lig bij el kaar, maar wat zit ten er een ver -

schil len van in zicht, al thans in mijn be le ving. Ik heb de voor zit ter van het VNO en ke le

maan den ge le den iets ho ren zeg gen over de func tie van het on der wijs. Het on der wijs

moet de leer ling toe rus ten als toe kom sti ge fac tor in de eco no mie. Ik hoor voor de ra dio

Twee de Ka mer le den, zelfs van chris te lij ke par tij en, iets roe pen over leer lin gen die er -

voor moe ten zor gen dat als onze gas bel op is, zij via de ken ni se co no mie ons na tio naal in -

ko men moe ten op krik ken. Dan ben ik vre se lijk be nieuwd wat de NKSR zegt, want zo ver

ik het kan over zien heeft de NKSR een heel an der ver haal over wat het we zen van on der -

wijs is. Wel nu, ik ben erg nieuws gie rig wat er gaat ge beu ren als we het over dit soort din -

gen heb ben in die on der lin ge com mu ni ca tie.

Wim van de Donk Daar mee sluit je ook aan bij wat Terp stra aan gaf: hoe komt het dat

die on der lin ge com mu ni ca tie er nog niet is. Die vraag is nog niet he le maal be ant woord,

vind ik ei gen lijk. We heb ben nog niet echt het com ple te zicht. Heeft ie mand an ders in dit

pa nel een op vat ting over waar om we er niet in sla gen om onze er va rin gen voor het voet -

licht te bren gen, om ze te ver bin den met de maat schap pe lij ke agen da en daar op het goe -

de ni veau aan dacht voor te vra gen. Zijn we daar voor te be schei den? Vin den we dat dat

onze rol ei gen lijk niet is of zijn we bang daar mee iets van die maat schap pe lij ke aan slui ting

te ver lie zen? Ik wil Li ne ke Maat vra gen om haar vi sie daar eens op te ge ven. Zij is heel
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ac tief ge weest in het op nieuw elan ge ven van de CNV- jon ge re nor ga ni sa tie en ik heb be -

gre pen uit de din gen die ik ge zien heb dat jij heel na druk ke lijk hebt ge pro beerd naar nieu -

we vor men te zoe ken.

Li ne ke Maat Ik denk dat je de dis cus sie ei gen lijk in tweeën moet knip pen. Je hebt aan

de ene kant de bin ding als or ga ni sa ties met el kaar. Dat vind ik heel be lang rijk want je kunt

veel van el kaar le ren. Maar min stens zo be lang rijk is vol gens mij het an de re punt van de

bin ding van de or ga ni sa ties met de sa men le ving. Ik denk dat we daar min stens zo veel in

moe ten in ves te ren en dat kan op heel veel ver schil len de ma nie ren. Ik wil het in eer ste in -

stan tie van uit jon ge ren be na de ren. Het was de be doe ling, had ik be gre pen, dat een der de

van de aan we zi gen hier on der de der tig zou zijn. Ik moet con sta te ren dat het niet he le -

maal ge lukt is en ik denk dat dat ver klaar baar is om dat het pro gram ma van de ze con fe ren -

tie aan sluit bij men sen die al heel lang met dit soort on der wer pen be zig zijn. Het is goed

een ron de te ma ken langs al ler lei maat schap pe lij ke or ga ni sa ties die hier aan we zig zul len

zijn om hun me ning te ho ren over het the ma waar o ver wij van daag pra ten. Maar ik denk

dat het mis schien wel zo in te res sant was ge weest als we de men sen die wat ons be treft

de plei nen zou den moe ten be vol ken aan het woord wa ren ge ko men. Mis schien is dat iets

voor een vol gen de keer.

We heb ben in werk groe pen ge spro ken over wat voor een mooie ini tia tie ven wij

kun nen op zet ten voor groe pen van mi gran ten, een za me ou de ren, men sen met een han -

di cap, asiel zoe kers. Ik denk dat juist het con tact met de doel groep een goed ver trek punt

is en daar heb ben denk ik al le or ga ni sa ties zo als hier aan we zig een rol in. Haal maar eens

men sen bin nen. In grid zij net dat be drij ven geld be schik baar kunnen stel len en ma te ri aal.

Ik denk dat je voor al je tijd be schik baar moet stel len; als tijd geld is, geef dan een keer niet

geld maar geef tijd.

Ik vind het ge wel dig om hier met al ler lei men sen om de ta fel te zit ten die ge lijk ge -

stemd zijn en al ler lei za ken sa men op wil len zet ten, maar het heeft wat mij be treft ook

een beet je een reü nie ka rak ter van men sen die wel al le maal een beet je het zelf de den ken.

Wim van de Donk God fried Bo mans sprak eens over het ge vaar dat wij zelf ver wor -

den tot get to’s van on der lin ge be won de ring en dat we dat moe ten door bre ken. Kun je

nog iets zeg gen over hoe jij dat zelf nou ge daan hebt, want het is voor jon ge ren ver re van -

zelf spre kend om lid van een vak bond te wor den.

Li ne ke Maat Nee, en als ik niet bij een vak bond had ge werkt, was ik mis schien ook wel 

niet lid ge weest. Wij heb ben ook ab so luut niet het ei van Co lum bus in han den. Wij heb -

ben als jon ge re nor ga ni sa tie CNV vo rig jaar een de bat ten reeks ge or ga ni seerd, on der de

ti tel “Gren zen aan de naas ten lief de”, en daar in had den we ver schil len de the ma’s aan de

or de. Eén bij een komst ging over jon ge asiel zoe kers in Ne der land, één bij een komst over

vluch te lin gen. En we heb ben daar niet spre kers voor uit ge no digd, maar zo ge mê leerd

mo ge lijk al ler lei men sen rond om die the ma’s bij een ge haald. Rond om het the ma asiel zoe -

kers wa ren er een aan tal jon ge ren die zelf kort in Ne der land wa ren, er wa ren men sen uit

het on der wijs, daar was Hans de Boer die net ook het een en an der had ge roe pen
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rond om het wel of niet mo gen wer ken. Op die ma nier krijg je zo breed mo ge lijk men sen

bij el kaar die in di a loog ra ken.

Wim van de Donk Je hebt een plein ge maakt, ei gen lijk.

Li ne ke Maat Ja, mis schien wel.

In grid Fa ber Ik heb ei gen lijk twee din gen die ik nog even kwijt zou wil len. Wat nu een

paar keer naar vo ren is ge ko men is dat we de aan slui ting missen met de men sen waar we

over pra ten. Ik ben het daar mee eens. Als ik om me heen kijk en zie hoe veel men sen van

mijn leef tijd lid zijn van een po li tie ke par tij, dan is dat niet meer ver ge lijk baar met wat het

vroe ger was. Maar daar wordt uit ein de lijk wel ‘bo ttom -up’ een be paal de me ning be paald.

Dan het be schik baar stel len van tijd. Over het al ge meen is een ge meen te raads ver -

ga de ring ’s avonds. Dat wil niet zeg gen dat het al tijd ’s avonds zou moe ten, maar dat wil

niet zeg gen dat op het mo ment dat ie mand in mijn be drijf zou vra gen om één dag in de

week vrij om bij voor beeld ac ti vi tei ten te ont plooi en in een be stuur van Jong Ma nage ment 

of in het be stuur van CNV, dat ik op dat mo ment zou wei ge ren. Bin nen Jong Ma nage ment 

heb ben wij een pro ject ge had, ‘start up’ heet te dat, waar in jon ge on der ne mers ge kop peld 

wer den aan een al loch to ne on der ne mer om er voor te zor gen dat een or ga ni sa tie op ge -

zet werd. Daar gaat heel veel tijd in zit ten.

Ie mands ont plooi ing in de po li tiek of waar dan ook is be lang rijk en we moe ten in

het be drijfs le ven daar tijd voor vrij ma ken, maar het valt mij op dat het ini tia tief daar toe

ont breekt. Ik mis het ini tia tief van de men sen van onze leef tijd die dat ge woon doen naast

het bor rel tje op vrij dag avond in de kroeg en naast de hoc key wed strijd op zon dag.

Wim van de Donk Paul, jij wil daar wat aan aan vul len.

Paul Sars Ik denk in der daad dat dat het pro bleem is. Bij stu den ten merk ik dat in ie der

ge val: ze zijn wel geïn te res seerd in tal van pro jec ten die wij heb ben, bij voor beeld com pu -

ter pro jec ten in Tan za nia, en ze zet ten zich daar ook voor in, ze zijn ook be reid om daar

met een groep je een avond aan te wer ken om bij voor beeld be paal de cur sus pak ket ten zo

sa men te stel len dat die dan in Tan za nia ge bruikt kun nen wor den in het on der wijs. Maar

het is heel moei lijk ze te win nen om zich in te zet ten om een hou ding te creë ren en ge -

meen schap te vor men en om na te den ken over an de re za ken in onze sa men le ving. Het

zijn voor al de kort lo pen de pro jec ten, heel con creet, heel ac tief, dicht bij huis. Maar een

soort van vol hou den of door zet tings ver mo gen over iets wat niet op je ei gen ter rein ligt,

daar aan is heel moei lijk te ap pel le ren.

Wim van de Donk Mis schien ligt daar in der daad wel een he le be lang rij ke les van

Doorn. Dat we naar meer op zoek moe ten dan al leen naar die maat schap pe lij ke ana ly se

waar we gis te ren heel veel tijd in heb ben ge sto ken, maar dat we heel veel ener gie moe ten 

gaan ste ken in het zoe ken naar  ma nie ren en vor men  die dat kun nen en die pas sen bij de

ma nier waar op de groe pen waar o ver we het heb ben dat doen. Een za ter dag och tend,

106



zo als van och tend, kost te mij heel veel ge re gel om mijn kin de ren naar scout ing te krij gen.

Wij zit ten hier al le maal op een mo ment dat het heel las tig voor ons is en we zijn toch ge -

ko men, om dat we het heel be lang rijk vin den. Li ne ke, ik geef jou het laat ste woord.

Li ne ke Maat Ik denk dat we het ook voor al niet al te ver weg moe ten zoe ken en ik er -

vaar het als de ni gre rend als ge spro ken wordt over stu den ten die mis schien wel een kort

pro ject wil len, maar zich niet vast bij ten. Ik denk dat het juist gaat om he el klei ne din gen.

Ga met ie mand die net in Ne der land is en niet weet hoe een bank in Ne der land werkt,

een keer mee op pad. Ik denk niet dat we per se moe ten zoe ken naar al ler lei mooie gro te

be vlo gen he den; nee, wat kun je zelf in je da ge lijk se om ge ving doen.
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Op weg naar nieuwe balansen. Goed samenleven in een nieuwe 
tijd

Herman Wijffels

Ik heb nog al moe ten wen nen aan de ti tel “Get to’s en

plei nen.” Ik heb er flink op moe ten kau wen om tot

de ech te smaak van die ti tel door te drin gen, maar ik

vind het uit ein de lijk wel een heel goed ge ko zen the -

ma. Ik vind het ook een heel wel kom con gres en

voor ik ga zeg gen wat ik aan ob ser va ties heb over dit

con gres, zou ik on mid del lijk wil len zeg gen dat het mij 

wel kom zou zijn als dit con gres pe ri o diek zou wor -

den her haald. Fre quen ter dan eens in de ne gen jaar,

zo als het nu is, want de laat ste keer was in 1991 toen 

we het hon derd ja ri ge ju bi le um vier den van het eer -

ste Chris te lijk- So ci aal Con gres, even tu eel in an de re

vor men met an de re the ma’s, op an de re ma nie ren,

even tu eel ook met men sen van bui ten.

Wat we hier de laat ste twee da gen heb ben

pro be ren te doen is van uit de tra di tie waar in we

staan, na den ken over wat in de om stan dig he den in

het be gin van de een en twin tig ste eeuw goed sa men le ven is en wel ke bij dra ge men sen en

or ga ni sa ties van uit een chris te lij ke le vens vi sie daar aan kun nen le ve ren. Daar bij gaat het

om het door trek ken, maar, en daar kom ik straks uit voe rig op te rug, voor al het ver nieu -

wen van onze tra di tio ne le in zet. Ik denk dat we dat moe ten blij ven doen en dat we onze

in zet ook moe ten ver bre den. Ik sta hier in geen en ke le kwa li teit an ders dan dat ik ooit

werk zaam ben ge weest bij een van de chris te lij ke or ga ni sa ties en dat ik mij tot op de dag

van van daag ver bon den voel met de ze be we ging en er deel van uit maak. Als zo da nig mag

ik hier een paar din gen zeg gen. Niet eens zo zeer over wat we nou pre cies moe ten doen

in de tail, want dat laat zich in de ze con text en in de ze we reld van uit een cen tra le po si tie

niet aan ge ven. Ik wil wel pro be ren om te dui den waar we staan en hoe we ons in die om -

stan dig he den zou den kun nen op stel len en in wel ke rich ting we moe ten wer ken.

Gis te ren is hier in nog al pro ble ma ti se ren de be woor din gen ge spro ken over de ac -

tu e le si tu a tie. Je zou mis schien kun nen zeg gen dat het een beet je tob be rig klonk. Dat is

ech ter ook een re le vant per spec tief en ik on der streep het be lang daar van in een woord

van Ed ward Schil le beekx, die in een van zijn ve le en moei lij ke boe ken schrijft dat het van

groot be lang is om ten vol le de con tras ter va ring te on der gaan, om vol uit van uit te gen licht 
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een ac tu e le si tu a tie te be lich ten en daar uit de mo ti va tie en de ener gie te put ten om te

wer ken aan ver be te ring. Maar er is ook een an de re kant van de me dail le van de hui di ge

maat schap pe lij ke ont wik ke lin gen en si tu a tie en dat is dat er al heel veel goe de ini tia tie ven

zijn en dat er ook al heel veel in de goe de rich ting wordt ge werkt. Dat te zien, dat met el -

kaar eva lu e ren, dat wil len uit brei den is even zeer een bron van in spi ra tie. Ik her in ner aan

wat we in de pa ral lel ses sies en op het ‘CSC -mark tplein’ gis te ren heb ben kun nen zien.

La ten we de za ken waar we mee ge con fron teerd zijn in een wat rui me re con text

plaat sen. De te gen woor di ge maat schap pe lij ke si tu a tie is er een die je zou kun nen om -

schrij ven als die van een zijn vol tooi ing na de rend eman ci pa tie pro ces. Je zou het ook kun -

nen ty pe ren als een be lang rij ke stap in de ont wik ke ling van het men se lijk be wust zijn.

Men sen zijn in de loop van hon derd jaar eman ci pa tie zich be wust ge wor den van hun in di -

vi du ali teit en zien zich zelf ook van uit die in di vi du ali teit ten op zich te van hun om ge ving.

Onze be we ging heeft me de aan de ba sis van de ze eman ci pa tie ge le gen. Die eman ci pa tie is

ook het zich los ma ken uit vroe ge re ver ban den; het is, zo wordt het door ve len be leefd,

een zich be vrij den van ou de hië rar chieën en in die zin is het in de let ter lij ke zin een vrij -

ma kings pro ces. Daar mee komt veel nieu we po ten tie vrij, want men sen gaan zich zelf als

in di vi du e le ac tor zien in de sa men le ving, gaan zelf aan de slag, zien hun ei gen ver ant woor -

de lijk heid — al of niet ten op zich te van de Heer.

Er is dus veel nieu we po ten tie om het goe de te doen, maar ook ko men daar bij de

ne ga tie ve ver schijn se len vrij die voor al gis te ren hier uit voe rig zijn be licht. Ik denk dat dat

een on ver mij de lijk bij ver schijn sel is van het pro ces van in di vi du e le be wust wor ding en van

in di vi du a li se ring zo als we dat be le ven. Dat laat on ver let dat dit pro ces een voor uit gang in -

houdt. Het is een kans om een stap ver der te zet ten in de ont wik ke ling van de mens heid

en in de ont wik ke ling van de sa men le ving, maar dat ‘s amen’ moet op nieuw vorm wor den

ge ge ven. Het is de uit da ging om die nieu we sa men hang vorm te ge ven. Niet door nieu we

struc tu ren te be den ken die aan men sen wor den op ge legd, want dat was ach ter af ge zien

de hoofd ver schij nings vorm van de twin tig ste eeuw, maar door vor men te vin den die ap -

pel le ren aan de in ner lij ke over tui ging en die men sen mo ti ve ren om ver ant woor de lijk heid

te ne men voor het ge za men lij ke, voor de plei nen van de sa men le ving en het voorkómen

van get to’s. Na hon derd jaar fo cus op eco no mi sche ont wik ke ling en eman ci pa tie moet

het as pect van ‘s amen le ven’ van de grond af op nieuw wor den op ge bouwd in nieu we vor -

men en nieu we struc tu ren. Daar bij heeft ook de net werk struc tuur die van mor gen in de

dis cus sie wed ge noemd, een plaats.

1 Ze ven balansen

Ik kijk naar die ont wik ke ling in ter men van het vin den van nieu we ba lan sen. Daar wil ik er

een ze ven tal van noe men, hoe wel ik weet dat ik daar mee niet het he le ter rein dek. Ze ven

is een mooi ge tal zo als u weet en de ze ze ven vor men ei gen lijk even zo ve le di men sies van

de sa men le ving, hoe wel er ook wel hier en daar een over lap in zit.

De eer ste ba lans die ik wil noe men is die tus sen in di vi du e le en col lec tie ve ver ant -

woor de lijk heid. Je zou ook kun nen zeg gen tus sen in di vi du en col lec ti vi teit. Ik her in ner me 

nog zeer goed het Chris te lijk- So ci aal Con gres van 1991, ook in  de ze zaal. Toen heb ben

we de con clu sie ge trok ken dat in onze sa men le ving de ver ant woor de lijk heid in ver gaan de 
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ma te was zoek ge raakt. Die ver ant woor de lijk heid was niet meer zo dui de lijk toe ge we zen: 

door al le ver zor gen de ar ran ge men ten was ver ne veld ge raakt waar voor men sen ver ant -

woor de lijk wa ren en daar door voel den men sen zich ook niet meer ver ant woor de lijk.

Dus een be lang rij ke op dracht in de ze tijd, zo con clu deer den we toen, is het op nieuw hel -

der toe wij zen van ver ant woor de lijk heid.

Naar mijn op vat ting is de con se quen tie van eman ci pa tie meer in di vi du e le ver ant -

woor de lijk heid: als men sen tot meer in staat zijn, dan heb ben zij ook meer ver ant woor -

de lijk heid. Dat pro ces van het weer dui de lij ker leg gen van ver ant woor de lijk heid bij in di vi -

du e le men sen is op gang, bij voor beeld in de her struc tu re ring van de so cia le ze ker heid,

maar dat is nog lang niet af ge rond. Er zijn nog be lang rij ke stap pen te zet ten. Soms is ove ri -

gens dat op nieuw toe wij zen van ver ant woor de lijk heid ook het toe wij zen van bij voor -

beeld het na tio na le ni veau naar ni veaus daar on der. Het is niet al leen maar staat en in di vi -

du, het kun nen ook weer nieu we ver ban den zijn op la ge re ni veaus. Van be lang is op dit

punt voor al dui de lijk heid, zo min mo ge lijk ruim te om ver ant woor de lijk he den af te schui -

ven naar een col lec tief of naar an de ren. Dat vind ik een eer ste be lang rij ke in zet die aan de

or de is.

Ten twee de het even wicht tus sen mens en aar de. De men sen die mij ken nen in an -

de re hoe da nig he den zul len daar niet ver baasd over zijn. Het is dui de lijk dat we slor dig,

on ver ant woor de lijk en in som mi ge op zich ten uit bui tend om sprin gen met ons leef sys -

teem, de aar de. Er is een Chi nees ge zeg de dat luidt: “als de mens de aar de mis han delt dan

zal uit ein de lijk de aar de de mens mis han de len.” Naar mijn idee geeft dat heel scherp weer 

dat er tus sen de eco lo gi sche di men sie van het be staan en de so cia le di men sie een dui de lij -

ke kop pe ling is. Er wordt vaak voor al naar het so cia le ge ke ken, dat is ook een ken merk

van de chris te lijk- so cia le be we ging. Het eco lo gi sche is nooit een speer punt ge weest. Ik

was enigs zins te leur ge steld dat in de rond gang dit punt niet met veel meer na druk aan de

or de is ge weest. Naar mijn op vat ting hoort de eco lo gi sche di men sie in de ko men de pe ri -

o de er heel dui de lijk bij. Kwa li teit van le ven heeft daar al les mee te ma ken.

Daar heeft ook het der de punt mee te ma ken, het even wicht tus sen wer ken en le -

ven. Soms lijkt het er wel op dat voor veel men sen wer ken le ven is. Ik denk dat we het er

snel over eens zul len zijn dat wer ken wel be lang rijk is om in houd en zin aan het le ven te

ge ven en een bij dra ge te le ve ren, maar dat het toch niet het he le le ven is. Iets min der van

‘druk, druk, druk’, iets meer ont span ning in het ar beids le ven zou best mo gen. Ruim te

voor aan dacht voor el kaar, voor zorg, voor so ciaal le ven, gis te ren ook in ve le toon aar den 

be na drukt, is be paald op zijn plaats en daar hoort een an de re ver de lin gen van werk en

zorg ta ken tus sen part ners bij en ook dat ar beids pa tro nen kun nen va rië ren met de le -

vensfa se en om stan dig he den waar in men ver keert.

Een vier de punt dat ik wil noe men in dit ver band is het even wicht tus sen na zorg en

voor zorg. So ciaal be leid, so cia le ze ker heid is in de twin tig ste eeuw erg ge richt ge weest op 

wat ik noem na zorg. Die be na de ring ging uit van de idee dat het le ven, maar voor al de

eco no mie, zo zijn au to no me loop heeft en dat er nou een maal brok ken wor den ge maakt.

De uit val lers, de men sen die niet mee kun nen, die moe ten we dan op van gen met goe de

re ge lin gen en zorg. Mijn op vat ting is dat dat niet goed ge noeg meer is in een tijd waar in te -

recht par ti ci pa tie voor op staat. Dat be te kent dus een her de fi nië ring van het be grip
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so ciaal en dat is iets waar we in de ze be we ging moei te mee heb ben. Ook in het CDA bij -

voor beeld, waar de vul ling, de dui ding van het be grip so ciaal nog steeds is ‘go ede so cia le

voor zie nin gen’. Naar mijn op vat ting is dat in de ze tijd niet meer goed ge noeg. Het doel

moet zijn ie der een die daar enigs zins toe in staat is de ge le gen heid te ge ven met zijn of

haar mo ge lijk he den een bij dra ge te le ve ren aan het func tio ne ren van de maat schap pij. Dat 

is dus een an de re vul ling van het be grip so ciaal dan we in de af ge lo pen eeuw heb ben ont -

wik keld. We kun nen niet meer vol staan met het al leen ver strek ken van een ver van gend

in ko men. Daar zit een ele ment van af koop in: je krijgt een mooie uit ke ring en dan is het

ook wel goed. Meer al ge meen dus moet de in zet zijn op de voor zorg, dat we pro be ren

pro ble men te voor ko men. Dat kun je toe pas sen op tal van ter rei nen, niet al leen de ar -

beids on ge schikt heid, maar ook bij voor beeld de ge zond heids zorg — doen we ei gen lijk in

die sec tor wel wat het woord zegt? — of het mi lieu — daar gaat het nu om scho ne pro -

ces sen in plaats van zo ge naam de ‘end of pi pe’- op los sin gen, pro ces sen waar de boel niet

meer sme rig van kán wor den. Het geldt ook voor hoe we om gaan met al loch to nen: we

van gen de al loch to nen pri mair op in onze vroe ger ont wik kel de na zorg sys te men en daar

ra ken ze soms ook wat in op ge slo ten, ter wijl de steun veel meer ge richt zou moe ten zijn

op hun ei gen ver ant woor de lijk voor de mo ge lijk he den om in onze maat schap pij te func -

tio ne ren. Nog een an der voor beeld zijn voor tij di ge school ver la ters. Zijn we er wel

scherp ge noeg op ge spitst dat dit voor komt en wel ke pro ble ma tiek daar uit voort vloeit?

Kort om, we moe ten met de vul ling van ons be grip so ciaal met de fo cus van onze zorg

meer naar de voor kant van de pro ble ma tiek.

Een vijf de punt is het even wicht tus sen stad en plat te land. Ik denk dat we voor de

op dracht staan om in de ko men de tijd nieu we ver bin din gen te ma ken tus sen de ste de lij ke 

be vol king en de es sen tië le le vensfunc ties die op het plat te land wor den ver vuld. Dat moet

door ver nieu wing en het duur zaam ma ken van de voed sel pro duc tie. Dat zal op ter mijn

moe ten als onze fos sie le voor ra den gaan de weg op ra ken in de ko men de de cen nia. Het

lan de lijk ge bied zal dan een be lang rij ke func tie krij gen als pro du cent van grond stof fen die

niet voor de voe dings mid de lenin dus trie be stemd zijn. En het gaat dan om het zorg vul dig

be he ren van, een beet je plech tig ge zegd, de bron nen van het le ven die zich ten plat te lan -

de be vin den, na me lijk schoon wa ter, scho ne grond, scho ne lucht en de na tuur, de bi o di -

ver si teit, die daar bij hoort. Het is een es sen tië le func tie die het le ven zelf be treft en die

daar wordt uit ge oe fend. Die ver bin din gen zijn in be lang rij ke ma te, al thans in onze be le -

ving, te loor ge gaan en we zul len die func ties die es sen ti eel zijn voor het le ven en de kwa li -

teit daar van weer hel der moe ten ma ken en als een ver bin dend ele ment tus sen ver schil -

len de de len van de be vol king en van het land uit bouwen.

Ten zes de, het even wicht tus sen pu bliek en pri vaat. We heb ben de laat ste twin tig

jaar in dit land, en trou wens niet al leen hier, een be leid ge voerd dat sterk ge richt is ge -

weest op het ruim te ma ken voor de ont wik ke ling van de pri va te sec tor. Dat was te recht

en het is ook ge lukt. We heb ben aan dat be leid in mid dels een flo re ren de eco no mie en

een flo re ren de pri va te sec tor in de maat schap pij aan te dan ken. Maar, moet je van daag de

dag toch ook zeg gen, hier en daar is de col lec tie ve dienst ver le ning en met na me de kwa li -

teit daar van in de ver druk king ge raakt en ach ter ge ble ven. Het is nu denk ik echt tijd om

daar weer meer aan dacht en geld aan te be ste den. Ook al zijn pri va te krach ten te gen -
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woor dig tot veel meer in staat dan vroe ger en kan veel meer via pri vaat ini tia tief en via de

markt wor den ge re a li seerd, dan nog is het zo dat we niet kun nen zon der goed func tio ne -

ren de col lec tie ve dien sten. Daar heb ben we ook in de pri va te sec tor al le be lang bij en het

is tijd om dat been bij te trek ken. Ik vind dat dat zeer in het bij zon der geldt voor het on -

der wijs, waar fei te lijk toch in tal van om stan dig he den ge werkt moet wor den in twee de -

rangs om stan dig he den. Het geldt in een an der op zicht ook voor de zorg. Daar is het naar

mijn idee meer een kwes tie van or ga ni sa tie, van in rich ting, van ver ant woor de lijk he den

dan pri mair van fi nan cië le stro men. Als de be schik ba re mid de len an ders be nut zou den

wor den zou dat al veel hel pen. Maar vast staat ook dat de zorgsec tor in de ko men de pe ri -

o de een groei sec tor zal zijn waar in er meer be roep op die zorg zal wor den ge daan.

En dan kom ik tot een ze ven de en laat ste punt: het even wicht tus sen ma te ri a lis me

en spi ri tu a li teit. Je zou kun nen zeg gen dat we van een over fixa tie op het le ven na dit le ven, 

het hier na maals en het ge luk na het le ven in dit tra nen dal, nu na en ke le eeu wen ver lich -

ting wel heel erg in de an de re pool zijn te recht ge ko men. Zo als be kend heb ik een tijd lang

in de om stan dig he den ver keerd dat ik vrij goed zicht had op de fi nan cië le mark ten en als

je die ziet func tio ne ren, dan zit ten daar toch wel as pec ten in van het aan bid den van het

gou den kalf, in dit ge val vol gens de ri ten van Wall Street. Er is in Ne der land een nei ging

aan wijs baar om dit als hét mo del neer te zet ten. In dit mo del is eco no mie en groei een

doel op zich zelf en ik denk dat het tijd is om dat weer wat dui de lij ker in per spec tief te

plaat sen. Ik ben van op vat ting dat ma te rië le ont wik ke ling, ook ver de re ma te rië le ont wik -

ke ling, in onze sa men le ving van groot be lang is en een goed mid del is om tot een mens -

waar di ger be staan voor meer men sen te ko men, maar daar voor is wel no dig dat de nor -

men van ge rech tig heid, van de len en van res pect voor men sen en voor de na tuur die

ont wik ke ling oriën te ren. Dat is ook dui de lijk waar nu be hoef te aan is en waar een cor rec -

tie op zijn plaats is. De ma nier waar op wij wer ken moet be gees terd zijn, dat wil zeg gen in

het per spec tief lig gen van waar voor de Schep ping be doeld is. Meer spi ri tu a li teit dus in het 

be wer ken en be wa ren van de Schep ping. Hier mee heb ik een aan tal dui din gen ge ge ven

van de rich tin gen waar in ik denk dat men sen die zich in onze tra di tie be vin den zich zou -

den kun nen in zet ten in de ko men de tijd om de doem beel den, waar we gis te ren wat over

te ho ren heb ben ge kre gen, te ver mij den. Ten diep ste gaat het daar bij om een cul -

tuur — Jos van Gen nip heeft daar gis te ren ook de na druk op ge legd —, een cul tuur waar -

in de ho ri zon ta le en de ver ti ca le di men sie van het be staan in even wicht zijn.

2 Hoe dan?

Dan kom ik bij het vol gen de deel, de vraag hóe dan? En: wat kan de chris te lijk- so cia le be -

we ging van uit háár in spi ra tie daar aan bij dra gen, wat is in de ze tijd háár rol en po si tie. Dat

zijn niet zo ge mak ke lijk te be ant woor den vra gen. In ie der ge val is dui de lijk dat we ons in

een gans an de re po si tie be vin den dan zo’n veer tig tot vijf tig jaar ge le den. Toen na men zo -

wel de ker ken als de chris te lij ke or ga ni sa ties een ta me lijk cen tra le plaats in in de sa men le -

ving. Sa men wa ren ze ook in staat een in te graal sa men le vings mo del aan te bie den en ze

be schik ten ook over de uit voe ren de macht om dat in ver gaan de ma te te re a li se ren. Veel

van de ideeën die in onze be we ging zijn ont wik keld, zijn wer ke lijk heid ge wor den. Veel

van wat op dit mo ment al ge meen gang baar is, wat al ge meen wer ken de in sti tu ties in de
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maat schap pij zijn, is uit onze ko ker af kom stig. Kijk naar de so cia le wet ge ving en wat er

zich in de over le ge co no mie heeft ont wik keld aan ge woon tes en aan in sti tu ties. Kijk ook

naar de ar beids ver hou din gen hier te lan de, die hun ge lij ke in de we reld niet ken nen en

waar die vroe ge re ac tie van het over brug gen van de te gen stel lin gen tus sen ar beid en ka pi -

taal door is over ste gen. In die zin is ons cul tuur goed al ge meen ge wor den. Het goe de

werk dat ge le verd is, is ver an kerd in al ge me ne in sti tu ties en die zijn qua her komst niet

meer her ken baar. Dat zou je kun nen zien, als je het een beet je ne ga tief wil dui den, als een 

han di cap waar mee de chris te lijk- so cia le be we ging in de ze fa se werkt.

Een twee de han di cap is mis schien wel dat het chris ten dom zelf, me de als ge volg

van die ge slaag de eman ci pa tie en de ont wik ke ling van de zelf be wus te, de zelf den ken de

mens in een nog al mar gi na le po si tie is te recht ge ko men. Al thans als je de ker ke lijk heid als

maat staf neemt, want met de re li gi o si teit is het veel min der dra ma tisch ge steld. Uit al le

en quê tes blijkt dat nog het over gro te deel van de men sen in Ne der land, maar ook in Eu -

ro pe se lan den, zich zelf als re li gi eus ziet. Je kunt van uit nog weer een an de re waar ne ming

stel len dat de be lang stel ling voor spi ri tu a li teit in het al ge meen zelfs sterk toe neemt. We

hoor den in het fo rum ge sprek dat de kloos ters voor twee jaar vol ge boekt zijn. Dus er

speelt zich heel veel af op dat ter rein, bui ten de of fi cië le ka ders om. Op za ter dag 19

augustus stond in de Volks krant een heel in te res sant ar ti kel waar in werd ge sig na leerd dat

in toe ne men de ma te ook in in tel lec tu e le krin gen de on toe rei kend heid van een puur op

ra tio na li teit ge ba seer de we reld beeld wordt ge voeld. Daar uit vloeit een toe ne men de

hang naar spi ri tu e le oriën ta tie voort en zelfs, en dat was ei gen lijk het nieu we van dat ar ti -

kel, van een nieu we ker ke lijk heid.

Wat daar ook van zij, dat ver an dert niets aan de con clu sie dat het chris ten dom en

chris te lij ke or ga ni sa ties in de ze fa se niet meer zijn dan een van de ve le ver schijn se len in de 

sa men le ving. Maar be te kent dat ook ir re le van tie? Ik denk geens zins. Je zou het chris ten -

dom ook kun nen zien als het groot ste be scha vings pro ject uit de ge schie de nis van de

mens heid en dat be scha vings pro ject is be paald niet af ge lo pen als je ziet wat er nog aan on -

be schaafd heid om ons is. Ik kijk daar zo naar: de ge schie de nis is niet een rech te op gaan de

lijn van voor uit gang, maar veel eer een cir cu lair pro ces waar in op een vol gend ni veau van

ont wik ke ling eer de re si tu a ties en the ma’s en op drach ten op nieuw aan de or de ko men.

Als je op ti mis tisch blijft dan is het cir cu lai re een spi raal, je schiet toch een beet je op, maar

je komt wel van tijd tot tijd langs het zelf de punt, waar je in nieu we om stan dig he den de

din gen moet doen waar we waar de aan hech ten, bij voor beeld de sa men hang te be vor de -

ren. Dus we moe ten in een aan tal op zich ten op nieuw goed leren sa men le ven in de nieu -

we maat schap pe lij ke si tu a tie met zelf stan dig den ken den en ope re ren de men sen en met

veel ope ner ver hou din gen. De vroe ge re ge slo ten heid is weg. De in spi re ren de wer king

van het Evan ge lie, van de Schrift, kiest daar in nieu we vor men. Het vraagt om nieu we ma -

nie ren van ver kon di ging en van wat zich in de kerk af speelt. Het vraagt om een open en

tot ech te di a loog be reid zijn de hou ding ten op zich te van an de re le vens over tui gin gen.

De hui di ge si tu a tie is ver ge lijk baar met die rond de vo ri ge eeuw wis se ling en mis -

schien zelfs wel met die van het be gin van de jaar tel ling toen het chris ten dom een ver -

nieu wen de ba sis be we ging was. Dat wa ren we rond ne gen tien hon derd ook in heel veel

op zich ten. En mis schien moet die geest, dat zíjn van een ver nieu wen de ba sis be we ging,
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aan het be gin van een nieuw mil len ni um ook wel

weer de be lang rijk ste ka rak te ris tiek van die be -

we ging wor den. Mis schien is het dat ook al wel

als je de ve le ini tia tie ven die op het ogen blik aan

de ba sis plaats vin den ziet en waar we hier de af -

ge lo pen da gen ook nog al wat van ge hoord en ge -

zien heb ben. En een heel an der voor beeld: zie de

twee mil joen jon ge ren die vo ri ge week in Ro me

in spi ra tie zijn gaan ha len. Die men sen gaan naar

huis met een heel dui de lijk per spec tief, al thans

als ze ten vol le heb ben be leefd wat daar is ge -

beurd. Die men sen gaan ge woon op hun plek

doen wat ze te doen staat. Mijn hoop is dat de

chris te lijk- so cia le ge dach te de ko men de tijd

voor al tot ui ting zal ko men in een ver nieuw ings -

be we ging, als ac tie die er op ge richt is in nieu we

om stan dig he den, op nieu we ma nie ren, in nieu we 

vor men sa men hang en ver bon den heid te schep -

pen, zo dat er aan wordt bij ge dra gen dat elk mens

naar zijn of haar mo ge lijk he den in waar dig heid

kan le ven en, hoort er on ver bre ke lijk bij, dat er

har mo nie be staat tus sen mens en aar de. Dat zal vorm moe ten krij gen op tal van plaat sen

en tal van ma nie ren door in di vi du e le men sen en in en door or ga ni sa ties, al of niet ex pli -

ciet op chris te lij ke grond slag.

De ont wik ke ling heeft zich voor ge daan dat een aan tal van de vroe ger ex clu sief

chris te lij ke or ga ni sa ties zijn op ge gaan in meer al ge me ne or ga ni sa ties. Ik weet dat dat

door nog al wat men sen be leefd wordt als een vorm van te loor gang. Ik heb de nei ging, er

goed naar kij kend, dat te be twij fe len. Ik wijs bij voor beeld op het func tio ne ren van de be -

zin nings cen tra, zo wel in VNO-NCW als in MKB- Ne der land. Wat ik daar van zie, is dat het 

be reik van wat daar ge beurt, gro ter is dan in een voor gaan de fa se toen men nog zelf stan -

dig was. Dat is een dui de lijk po si tief ge volg van die fu sie. Onze in spi ra tie is niet een ex clu -

sief do mein van zich chris te lijk noe men de or ga ni sa ties, de in spi ra tie heeft zich ver spreid

over an de re or ga ni sa ties. Kijk ook wat er ge beurt in de na tuur- en mi lieu be we ging. Voor -

al aan de ba sis is, voor zo ver ik het kan zien, heel wat op gang ge ko men. Denk aan de tal lo -

ze ini tia tie ven die er zijn voor al loch to nen. Kijk ook naar de zorg boer de rij en en an de re

ini tia tie ven die ge han di cap ten weer een kans ge ven om in de ma te waar toe zij in staat zijn

mee te doen in de maatschappij. Denk ook aan wat op gang is ge ko men rond om het fe no -

meen maat schap pe lijk on der ne men. Van mor gen door de voor zit ter van Jong Ma nage -

ment werd daar nog iets te rug hou dend over ge spro ken, mijn zicht daar op is dat er op dit

ter rein héél veel aan het ge beu ren is. Dat is niet al le maal puur lief de werk, dat heeft ook

veel te ma ken met de nieu we maat schap pe lij ke con fi gu ra tie die aan het ont staan is en

waar in het in een aan tal op zich ten voor je ei gen re pu ta tie pro duc tief is om je op dit pad te 

be ge ven. Maar wat ook de drijf veer er van mo ge zijn, het is wel het aan bren gen van een
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di men sie van spi ri tu a li teit in wat on der ne min gen doen. En dat is ook een be lang rij ke bron 

waar uit we in de ko men de pe ri o de kun nen put ten.

Zo zijn er tal lo ze an dere din gen die ik niet al le maal ga op noe men. Maar er moet in -

der daad nog veel meer en ik wil een paar voor beel den noe men. Ik weet dat er ka tho lie ke

en chris te lij ke scho len zijn die zich bij zon der in span nen op het ter rein van on der wijs aan

al loch to nen, maar zou het niet voor veel meer scho len op de ze grond slag een op dracht

moe ten zijn om de nieu we naas te te hel pen zo snel mo ge lijk een vol waar di ge plaats in

onze sa men le ving te ver wer ven.

Re né Smit sprak van mor gen over de ge zond heids zorg. Zou den niet juist or ga ni sa -

ties op chris te lij ke grond slag voor lo pers kun nen en moe ten zijn in de in die sec tor zo

drin gend ge wen ste en no di ge ver nieu wing, zo dat die pa tiënt als he le mens wer ke lijk cen -

traal komt te staan. Dat we de ver ko ke ring doorbreken, de spe cia lis men die daar zijn, zo -

dat het ac cent weer meer komt te lig gen op wat het woord ge zond heids zorg ei gen lijk

zegt: voor ko men dat men sen ziek wor den. Dat is in die sec tor he le maal over ge la ten aan

de al ter na tie ve ge zond heids zorg. Die heb ben dat op ge pakt, maar het of fi cië le cir cuit laat

dat lig gen. Zou het ook niet op hun weg lig gen om ar beids ver hou din gen en ar beids om -

stan dig he den te creë ren, waar mee weer vol doen de ver ple gend per so neel kan wor den

ge wor ven, want naar mijn idee zit daar de kern van het pro bleem.

Zou den, nu pak ik een an de re las ti ge, zou den chris te lijk- so cia le or ga ni sa ties en

men sen die zich op die ti tel aan ge spro ken voe len voor de op los sing van het WAO- pro -

bleem niet moe ten in zet ten op het ma ken van ruim te bín nen ar beids or ga ni sa ties voor

men sen met een ver min der de ar beids pro duc ti vi teit. Zou so li da ri teit niet eer der op dát

ni veau moe ten wor den ge or ga ni seerd dan via een, als ik het wat on vrien de lijk zeg, de in -

ac ti vi teit be vor de rend lan de lijk uit ke rings sys teem. Het is een in drin gen de vraag: op wel -

ke ma nier is de men se lij ke waar dig heid het bes te ge diend?

Is het on der hand niet tijd, om nog iets te noe men, dat een LTO wer ke lijk het voor -

touw neemt om te doen wat ik bij het even wicht stad en plat te land zei, om ge woon als

agra ri sche be vol king de claim te leg gen, wíj zijn het die hier die ruim te be he ren, die ver -

ant woor de lijk heid ne men voor de na tuur, voor de zui ver heid van het wa ter, voor de zui -

ver heid van de bo dem, zo dat wíj kun nen ga ran de ren dat hier zui ve re pro duc ten van daan

ko men.

Zo zijn er op het ter rein van de ba lan sen die ik noem de nog tal lo ze an de re vra gen

te stel len. En ie de re keer weer gaat het daar bij om te be zien of wat in een vo ri ge fa se so -

ciaal was en de men se lij ke waar dig heid dien de, vol doet aan de ei sen van de men se lij ke

waar dig heid in de ko men de tijd. En heel vaak blijkt dan dat het nu be ter kan of dat om de -

zelf de doe len te be rei ken een an dere aan pak no dig is. We moe ten dat niet pri mair zien als 

af braak, maar als een ver de re op bouw, een nieu we struc tu re ring, een nieu we vorm ge ving 

in nieu we om stan dig he den. Dat werk vindt voor al plaats aan de ba sis in tal lo ze klein scha -

li ge, ver nieu wen de ini tia tie ven. Soms, niet al tijd, is no dig dat ou de re over koe pe len de

struc tu ren daar voor ruim te ma ken of la ten. En soms ook is van daar uit on der steu ning

no dig — zie bij voor beeld het gro te ste den be leid, zie de bi o lo gi sche land bouw, zie wat er

plaats vindt op het ter rein van na tuur ont wik ke ling, om drie din gen te noe men.

Er ont staat een heel nieuw pa troon van in ter ac ties tus sen ver schil len de ni veaus in
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de sa men le ving. Die wordt com plexer door de in ter na tio na li se ring. Er is ook een ni veau

bij ge ko men, het ni veau van de EU, van Ky o to en an de re in ter na tio na le or ga ni sa ties zo als

de WTO, en op al die ni veaus is er in zet no dig. Im mi gra tie is ook een as pect van die in ter -

na tio na li se ring en dat leidt in der daad tot toe ne men de he te ro ge ni teit. Een he te ro ge ni teit

die vaak als pro bleem wordt er va ren, maar die uit ein de lijk als een gro te rijk dom zou kun -

nen uit pak ken. Het is mis schien wat on eer bie dig om een men se lij ke sa men le ving te ver -

ge lij ken met een bi o toop, maar wat ik in mid dels bij Na tuur mo nu men ten heb ge leerd is

dat hoe meer soor ten in een bi o toop voor ko men, hoe rij ker die is. Dat kun nen we zien

als me ta foor voor onze men se lij ke sa men le ving. We moe ten voor al de mo ge lijk he den en

de kan sen tot ver rij king er uit ha len — ver rij king in de cul tu re le zin, niet in de ma te rië le

zin. Voor waar de is dan open heid, de an der en het an de re open en res pect vol te ge moet

tre den, zon der voor in ge no men heid van uit het ei gen ge lijk. Dat is iets an ders ove ri gens

dan het los la ten van de ei gen over tui ging. De di a loog kan juist het bes te plaats vin den van -

uit een ei gen au then tie ke op vat ting.

Ik kom tot een afronding. Wat we hier deze twee dagen hebben gedaan, is ons

vanuit onze traditie bezinnen op wat ons te doen staat in het huidige tijdsgewricht. En

hoewel hier veel gevestigde organisaties aanwezig zijn die de huidige maatschappij ook in

zijn huidige structuren dragen en vormen, is toch de hoofdindruk die bij mij is ontstaan,

dat de richting waarin onze ambitie zich beweegt het leveren is van een vernieuwende

bijdrage aan de samenleving. Een bijdrage aan de integratie en samenhang aan de basis van

de samenleving. Een bijdrage aan de samenhang door betrokkenheid op elkaar en door

vrijwillige inzet daarvoor. Veel is op dit terrein al aan de gang, maar nog veel meer is

gewenst. Ik hoop dat dit congres eraan zal bijdragen dat de christelijk-sociale beweging

zich verder zal ontwikkelen als opnieuw een sociale vernieuwingsbeweging, die het in

deze tijd hoort te zijn. Daarvoor is inspiratie nodig en ook genade, maar de

beschikbaarheid daarvan alleen doet het niet. Die inspiratie en genade werken alleen via

de inzet van ons mensen om getto’s te vermijden en de kwaliteit van de pleinen in onze

samenleving te vergroten. Laten we hiervandaan teruggaan naar de plek in de samenleving 

waar we ons bevinden en vanuit het perspectief dat hier dezer dagen is geschetst en

gevormd, doen wat onze hand te doen vindt.
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De les sen van Doorn

Wim van de Donk

Da mes en he ren, we ko men na de voor tref fe lij ke en in spi re ren de in lei ding van Her man

Wijf fels, waar voor ik hem na mens U al len har te lijk wil dan ken, aan het ein de van de ze

con fe ren tie. Ik denk dat veel van wat in zijn be toog door klonk over wat hier ge beurd is de 

af ge lo pen da gen bui ten ge woon be lang rijk en waar de vol is. Je zou bij na zeg gen, be lang rijk

ge noeg, waar de vol ge noeg voor een ste vi ge ver kla ring van Doorn. Dat was ook het geen

in uw pro gram ma voor nu stond aan ge kon digd, en wat aan mij ge vraagd was als af slui ting

van dit vijf de Chris te lijk So ciaal Con gres. Toch ge bruik ik dat woord—ver kla ring—nu lie -

ver niet. Een ‘ve rkl aring van Doorn’ vind ik te pre ten ti eus voor wat ik zou wil len en kun -

nen zeg gen. Ik wil het la ten bij en ke le les sen, les sen van Doorn, zo U wilt. Kern daar van is

dat ik vind dat we de ana ly se die we van de sa men le ving heb ben ge maakt op ons zelf moe -

ten be trek ken, en dat we dus niet zo zeer moe ten ver kla ren in, maar moe ten le ren van

‘Doorn’. Geen ver kla ring dus, maar les sen van Doorn. U moet me goed be grij pen: met

les sen doel ik op de er va rin gen en in zich ten die ons heb ben ver leid tot ver an de rin gen in

ons den ken over en kij ken naar wat er in de sa men le ving aan de hand is. En voor al doel ik

op de ma nier waar op we die wil len la ten door wer ken in de ma nie ren waar in wij onze op -

dracht in de sa men le ving kun nen en moe ten ver vul len. Ik moet het kort hou den, en moet

het la ten bij een aan tal waar ne min gen en ob ser va ties die ik op te ken de. In het be sef dat we 

in een sa men le ving te recht zijn ge ko men, die meer met le ren dan met ver kla ren te ma ken 

heeft.

De les sen van Doorn, be grijp het ook in die zin niet ver keerd, zijn niet al leen de les -

sen die be trek king heb ben op wat er ge beur de hier in Doorn. Her man Wijf fels zei het

straks ook al, de echt be lang rij ke les sen voor de ont wik ke ling van onze be we ging als nieu -

we ba sis be we ging lig gen op het ni veau van die ba sis zelf, in de sa men le ving. En de vraag is

aan de or de of wij in de ma nier waar op we de af ge lo pen da gen met el kaar be zig zijn ge -

weest, vol doen de zicht heb ben ge kre gen in wat die ba sis be weegt, en wat daar op het ni -

veau van de al le daag se wer ke lijk heid al le maal aan de hand is. Zijn we er vol doen de in ge -

slaagd om die les sen die onze men sen daar le ren hier vol doen de in drin gend te la ten

door drin gen? We heb ben een aan zet ge maakt, een goed be gin, maar ik denk dat een van

de les sen is dat onze wat ab strac te oriën ta tie ons nog te veel ver hin derd heeft om echt de

tem pe ra tuur van die sa men le ving te ne men. Heb ben we naast de be drei gin gen voor mens 

en sa men le ving ook de kan sen vol doen de ge zien? Is de be te ke nis van een aan tal maat -

schap pe lij ke ver an de rin gen, zo als bij voor beeld die van de in for ma ti se ring, al wel vol doen -

de tot ons door ge dron gen? Ik be twij fel dat, en vindt het dus ook echt te vroeg voor een

ver kla ring, we zijn nog he le maal niet klaar. Dat is mis schien jam mer, maar er is een goed

be gin ge maakt.
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We had den een dub be le agen da, een dub be le uit da ging, hier in Doorn. De op -

dracht was het, ener zijds, te kij ken naar wat er in de sa men le ving aan de hand is. Dat doen 

chris te lijk- so cia le con fe ren ties en con gres sen al van af het eer ste uur, dat is hun op dracht,

stu di eus ana ly se rend de ei gen tijd be zien. An der zijds ging het om een kri ti sche blik op

onze ei gen be we ging: hoe staan we er voor, waar staan we nog voor, en voor al: wat be te -

ke nen de ana ly ses van onze hui di ge sa men le ving voor pro gram ma en prak tij ken bin nen

onze ei gen be we ging, wat moe ten wij daar van le ren, wat moe ten we daar mee doen. Daar 

waar het de ana ly se van de sa men le ving be treft vind ik het moei lijk om na Wijf fels nog

heel veel nieuws te zeg gen. Hij heeft de me ta foor van get to’s en plei nen mee ge no men en

die in het in mijn ogen erg kans rij ke en aan spre ken de per spec tief van de op dracht van het

zoe ken naar nieu we ba lan sen ge zet.

En ik denk dat het dui de lijk ge wor den is dat we er met Get to’s en plei nen al leen

niet ko men. Er is een heel be lang rij ke aan zet ge le verd. We heb ben ge leerd dat het no dig

is om op he le nieu we ma nie ren naar de sa men le ving te kij ken, en dat de pro ble men die

daar in spe len van aard en om vang ver an derd zijn. De so cia le kwes ties van nu zijn ver want

aan die van vroe ger, maar ma ni fes te ren zich ei gen tijds. En ook zijn er tal van nieu we pro -

ble men, die ons dwin gen om onze aan dacht goed te ver de len. In de ri si co sa men le ving

waar in we nu le ven zijn de ri si co’s van een heel an de re aard en or de dan die in de in dus -

trië le sa men le ving. De ‘gr ote’ pro ble men en kwes ties waar voor onze voor ou ders een

eeuw ge le den ston den zijn voor een deel ade quaat aan ge pakt, er is veel be reikt. Maar we

zijn er nog lang niet mee klaar, ar moe de bij voor beeld, duikt weer op en is hard nek kig.

Maar de men se lij ke waar dig heid wordt ook door heel nieu we ont wik ke lin gen en om stan -

dig he den be dreigd. Eco no mi se ring van de sa men le ving bij voor beeld, maakt als we niet

op pas sen wel heel een- di men si o na le men sen van ons. Aan de an de re kant: ik heb in de

wan del gan gen en gis te ren in de brain storm van U ook op ge van gen dat wij moe ten wa ken

voor een een zij dig cul tuur pes si mis tisch en tob be rig spre ken over onze tijd. Na tuur lijk

zien we pro ble men, maar we heb ben ook ide a len en cul tuur kri tiek, die juist in onze tijd

kun nen wor den om ge zet, met nieu we mid de len, in be te ke nis vol le aan we zig heid in de sa -

men le ving. Heb ben we wel vol doen de in beeld dat een net werk sa men le ving ook al ler lei

kan sen biedt? Heb ben we vol doen de oog voor de nieu we din gen die er ge beu ren, zien we 

in ter net bij voor beeld niet veel te mak ke lijk en te snel als een be drei ging ter wijl daar

prach ti ge kan sen lig gen om nieu we ma nie ren te vin den om ge meen schap pen te vor men?

Ik geef U een voor beeld. In de Ver e nig de Sta ten is be kend dat de ge han di cap ten be we ging

het in ter net ge bruikt heeft om ge han di cap ten zelf meer in staat te stel len ac tie te voe ren,

voor de eer ste keer. Dat kan om dat de toe gang tot het net laag is en het in ter net voor

hen een ma nier is om mee te doen aan de dis cus sie. Ook daar wor den drem pels op ge -

ruimd, en ont staan nieu we kan sen voor maat schap pe lij ke be trok ken heid. Het is maar een 

klein voor beeld je, maar het moet sym bool zijn voor een an de re toon. We moe ten ook

le ren die kan sen te zien. Van och tend is al een beet je door ge klon ken dat we daar niet zo

heel goed in zijn en dat we moe ten le ren wat po si tie ver en meer on be van gen naar nieu we 

ont wik ke lin gen te kij ken.

De ana ly se is, zou ik zeg gen, ook nog niet he le maal com pleet, om dat hij heel ab -

stract is in ge zet. Her man Wijf fels zei dat net ook al. De pro ble men waar onze sa men le -
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ving nu mee wordt ge con fron teerd zie je niet goed en nieuw ge noeg als je niet heel dicht

bij die wer ke lijk heid zelf staat en de di a loog met de men sen die di rect met die ont wik ke -

lin gen be zig zijn niet aan gaat. Als we het ver mo gen ver lo ren heb ben heel dicht bij die

men sen te staan, moe ten we dat her stel len. We moe ten open staan voor de nog maar

zwak ke sig na len van ver an de ring. Onze sterk be stuur lij ke ge zichts pun ten moe ten even

plaats ma ken voor het ge zichts punt van het con cre te, voor er va rin gen in het al le daag se. 

Ik her in ner me een tv- uit zen ding niet zo heel lang ge le den, waar in te zien was hoe

Ti ne ke Lod ders bij de zus ters in Utrecht een tijd je bleef en daar met de zus ters mee liep.

Ook zij kwam juist door dat heel con cre te voor beeld en die con cre te er va ring tot het be -

sef, dat Her man Wijf fels zo straks aan duid de met het sys teem ka rak ter van onze so li da ri -

teit: heb ben we niet veel van onze op los sin gen in in sti tu ten ge van gen die in mid dels tot

sys teem zijn ge wor den en ook dis func tio neel, men sen niet meer écht hel pen. Dan den -

ken we dat we een so ciaal sys teem heb ben, maar in fei te heb ben we onze zorg in au to ma -

tisch ge ad mi ni streer de on ver schil lig heid ge trans for meerd. Want nie mand ziet het meer,

nie mand komt er meer bij. Onze scho len bou wen we om tot me gascho len, ook wij heb -

ben daar aan mee ge daan, en we heb ben ver ge ten dat scho len be lang rij ke ge meen schap -

pen zijn, waar in waar den wor den over ge dra gen, en jon ge men sen er voor el kaar le ren

zijn. Maar gaat het zicht op der ge lij ke di men sies niet ver lo ren, als een school lei ding het

over zicht al leen nog met be hulp van een spread sheet kan krij gen? Het her stel van die

con cre te er va ring in de ana ly se en in de prak tijk: in mijn ogen een be lang rij ke les van

Doorn.

De les sen van Doorn be tref fen niet al leen de ana ly se van de ons om rin gen de sa -

men le ving, zij be tref fen ook de ma nier waar op wij zelf als chris te lijk- so cia le be we gin gen

func tio ne ren, de ma nier waar op die ver an de rin gen in onze be we ging zelf bin nen drin gen.

Ik zou daar over een op mer king wil len ma ken op twee ni veaus: het ni veau van de chris te -

lijk- so cia le be we ging als ge heel, wij hier al le maal sa men, en het ni veau van de or ga ni sa ties

zelf En weer geldt: ik moet me be per ken tot een en ke le ob ser va tie die me van het hart

moet.

Als het gaat om het Chris te lijk- So ci aal Con gres ont sprong bij mij gis te ren in een

van de dis cus sies de no tie van sub si di a ri teit in ei gen kring, een beet je on deu gend om -

sprin gend met be lang rij ke ele men ten van onze tra di ties, het voor al pro tes tants- chris te lij -

ke den ken over soe ve rei ni teit in ei gen kring en het uit het ka tho lie ke so cia le den ken af -

kom sti ge be grip van de sub si di a ri teit. Maar nu dus: sub si di a ri teit in ei gen kring. Ik heb de

in druk dat wij hier in Doorn, maar voor al nog op het zij to neel van de con fe ren tie, heel

goed heb ben le ren zien hoe veel ta lent, in spi ra tie en leer ver mo gen er zit bij de men sen die 

in onze or ga ni sa ties op het ni veau van de maat schap pe lij ke werk vloer ac tief zijn En dat we 

scherp on der ogen moe ten zien dat onze or ga ni sa ties en onze be we ging van die men sen

zo veel kun nen le ren. Het ook nu ac tu e le be lang van onze iden ti teit en tra di tie le zen we

niet zo zeer in de vaak fraai uit ge ge ven mis sie ver kla rin gen, maar zien we aan het werk in

de hoe da nig heid van vaak on baat zuch ti ge in zet van onze me de wer kers en vrij wil li gers.

Anno 2000 kun je niet meer van uit de bos sen in Doorn zeg gen, gaat U het nou maar zó

doen. Ik zou me ge ne ren als ik de or ga ni sa ties, waar van we al die prach ti ge ini tia tie ven

heb ben ge zien die dicht bij de sa men le ving staan, hier al te ver kla rend zou toe spre ken.
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Nee, in te gen deel, zou ik wil len zeg gen: dank je wel voor de les sen en het Chris te lijk- So ci -

aal Con gres kan trots zijn op het feit dat ze we der om een mo ge lijk heid heeft ge bo den om 

het met el kaar over onze op dracht in de sa men le ving te heb ben. De kwa li teit en ac tu a li -

teit van onze in zet kan daar door wor den ver sterkt: het doen tot stand ko men van die on -

der lin ge con tac ten is een be lang rij ke en blij ven de taak van het Chris te lijk So ciaal Con -

gres, dat daar in in onze tijd aan ge ko men niet zo zeer een stu ren de, maar een stu wen de

rol heeft.

Een be lang rij ke les hier is, dat ik ge proefd heb dat er een enor me be hoef te is, dat

veel va ker te kun nen doen. Zijn we zelf ei gen lijk wel een plein? De di a loog in onze ei gen

kring, en van och tend kwam het ook naar vo ren, is on vol doen de ont wik keld en we moe -

ten daar aan wer ken an ders zul len we niet die ba sis be we ging kun nen zijn die we op nieuw

wil len en moe ten wor den. Het is een las ti ge op ga ve die goed te or ga ni se ren. Toen de

chris te lijk- so cia le be we ging voor al werk ge vers en werk ne mers sa men bracht, was zo’n di -

a loog iets mak ke lij ker, om dat je na tuur lijk in dat zelf de do mein van die sa men le ving aan

het ope re ren bent. Maar werk ge vers za gen -denk ook aan het van och tend be spro ken

maat schap pe lijk ver ant woord on der ne men- hun ver ant woor de lijk heid ver breed, en ook

de vak be we ging heeft meer in beeld dan de ar beids voor waar den in de strik te zin van dat

woord. Zij ont dek ken bei de dat hún pro ble men en hún or ga ni sa ties in een bre de re con -

text in de sa men le ving staan. Daar om is het heel goed dat in het Chris te lijk- So ci aal Con -

gres nu ook de or ga ni sa ties aan ge slo ten zijn die op al die an de re do mei nen in de sa men le -

ving ver ant woor de lijk zijn, zo als in on der wijs, land bouw, wel zijn en zorg.

Dat maakt de di a loog, zelfs tus sen ons, wel las ti ger, want je moet el kaars do mei nen 

en pro ble men le ren ken nen. Je kunt niet zo maar mee pra ten over land bouw, over ge -

zond heids zorg en over ar beids voor waar denover leg. We zul len nieu we ma nie ren en

prak tij ken moe ten ont wik ke len om dat te doen, want mis schien was het vroe ger wel zo

dat de pro ble men waar o ver wij het wil len heb ben bin nen die do mei nen ble ven, nu ver -

bin den zich zo wel kan sen als pro ble men tus sen en bin nen do mei nen op veel min der

over zich te lij ke ma nie ren. En juist daar om is het ook weer van be lang te wij zen op die in

mijn ogen we zen lijk be lang rij ke no tie van sub si di a ri teit in ei gen kring. Hoe die ver bin din -

gen (bij voor beeld tus sen land bouw en de zorg voor kwa li teit van le ven in klei ne ge meen -

schap pen) zich vor men en ont wik ke len is voor al op werk vloer ni veau te zien, want daar

ge beurt het. Be stu ren is in het in ge wik keld ty pe van sa men le ving waar in we te recht zijn

ge ko men niet zo zeer meer voor de troe pen uit lo pen, voor uit zien, maar in tel li gent vol -

gen wat er ge beurt, en daar op zo goed en kwaad als het kan in spe len. Te rug kop pe ling,

door kop pe ling en di a loog wor den be lang rij ker dan ooit: naar de be stuur lij ke ni veaus,

maar voor al ook naar el kaar, ho ri zon taal. We kun nen daar om niet af wach ten met den ken 

en spre ken met el kaar, en wach ten tot dat het Chris te lijk- So ci aal Con gres over een aan tal 

ja ren weer eens wat voor ons or ga ni seert. Nee, sub si di a ri teit heeft al tijd die dub be le roe -

ping: ook de in di vi du e le or ga ni sa ties, en Doekle Terp stra gaf van och tend daar van een

goed voor beeld, zijn ver ant woor de lijk. Waar om zou den we moe ten wach ten met zo’n

di a loog tot dat hier cen traal ge or ga ni seerd wordt. In mijn ogen zou het kun nen vol staan

dat te mel den aan het be stuur van het Chris te lijk- So ci aal Con gres, dat er wat ac ti vi teit

on der no men is en dat ze vrien de lijk uit ge no digd zijn om mee te doen en mee te den ken.
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Het ini tia tief hoeft niet al tijd cen traal ge or ga ni seerd te wor den. Ook voor ons gel den de

kan sen van het net werk ka rak ter van onze sa men le ving. Wij moe ten onze pi ra mi des niet

la ten wor den tot het graf mo nu ment van onze am bi ties en tra di ties, maar die juist op -

nieuw vorm ge ven in net wer ken van chris te lijk so ciaal or ga ni se ren. U hoort goed dat het

niet zo zeer om or ga ni sa ties maar om or ga ni se ren gaat. 

Wij kun nen zelf knoop punt zijn en con tac ten zoe ken met an de re or ga ni sa ties om

dit pro ces te la ten be gin nen en we moe ten dat dan ook gaan doen de ko men de ja ren 

Dit be te kent ook het een en an der op het ni veau van de or ga ni sa ties zelf. Dat is

heel las tig om daar in al ge me ne zin over te pra ten, om dat, ik zei het al, die or ga ni sa ties

bui ten ge woon ver schil lend zijn en niet over één kam ge scho ren kun nen wor den. Er is

ech ter de af ge lo pen da gen wel wat ge beurd in die zin dat een aan tal ge meen schap pe lij ke

pun ten van in spi ra tie en aan dacht naar vo ren zijn ge ko men. Onze iden ti teit is een an ten -

ne en we moe ten er ons heel goed van be wust zijn dat chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga -

ni sa ties als geen an der iets in huis heb ben dat ze voort du rend scherp houdt. Onze iden ti -

teit is een an ten ne, waar schuwt ons, vangt zwak ke sig na len op in de on der stroom van de

sa men le ving die voor onze na vi ga tie van be lang zijn. Soms wordt dui de lijk dat de koers

moet wor den ver legd. Zo heb ik eer der de ze week, toen ik het rap port dat is ge schre ven

voor de ze con fe ren tie aan bur ge mees ter Deet man aan mocht bie den, iets ge zegd over de 

be te ke nis van onze iden ti teit voor de op dracht van de school. Je mag dan wel school zijn,

een ka tho lie ke school bij voor beeld, maar wat be te kent dat, wan neer je in een ver loe de -

ren de wijk ge ves tigd bent, en de poort van het hek na drie uur sluit? De school van nu

heeft een an de re po si tie dan de school waar wij in de bank jes za ten. Zwak ke sig na len zijn

op ge van gen en lei den tot een mis sie ver an de ring in die or ga ni sa tie. Ik ben er van over tuigd

dat onze iden ti teit onze bes te an ten ne is en dat die ver der uit ge bouwd kan wor den. 

Met die op mer king over onze iden ti teit, onze op dracht, wil ik ein di gen. Ook hier

zie ik een les van Doorn. Laat ik be gin nen met een vraag: Zijn we er wel vol doen de in ge -

slaagd om die iden ti teit vrucht baar te ma ken voor het gro te pa let aan ta ken en op drach -

ten die we in de sa men le ving ver vul len? Ik heb de in druk dat het op dat punt wel wat be ter 

kan. Iden ti teit is nog te vaak al leen iets voor de be stuurs ver ga de ring, de zon dag in onze

or ga ni sa ties. Er wor den op dat ni veau veel iden ti teits com mis sies in ge steld, die zich met

de spe cia le zorg daar voor be zig moe ten hou den. Ik vind dat geen goe de rich ting, om dat

de zorg voor de werk zaam heid, ac tu a li teit en vi ta li teit van wat ons uit ein de lijk be weegt

dan als het wa re tus sen haak jes wordt ge zet, en word weg ge par keerd als een on der werp

waar we het voor al veel over moe ten heb ben. Vol gens mij hoort de werk zaam heid van

de op dracht die wij al le maal heb ben ge kre gen thuis in de kern van de al le daag se werk -

zaam heid, en in de stra te gie. Als een de sem moet die wer ken. Mij is de ze da gen op ge val -

len, is dat er kan sen wor den ge mist in het ver bin den van die iden ti teit met de din gen die

ge woon op het da ge lijks werk om een aan pak of een nieu we lijn vra gen. In de land bouw is

bij voor beeld de rol van vrou wen in krin gen van de land- en tuin bouwor ga ni sa ties ge -

noemd (die op grond van zo’n an ten ne, die mis schien een vrou we lij ke is maar stel lig ook

met de door het Evan ge lie van zorg en ver ant woor de lijk heid ge vorm de iden ti teit te ma -

ken had). Zij wa ren het, die als eer sten in drin gend we zen op de nood zaak van een an der,

meer ver ant woord want duur zaam be heer van de aar de. Zij droe gen soms ook heel
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per soon lijk bij aan een be gin van een om me keer. Voed sel kwa li teit: het gaat ook om res -

pect voor el kaar. Zo iets be gint pijn lijk en moei lijk en klein, maar er gens in die eer ste stro -

men wordt uit ein de lijk de gro te stroom van een be we ging la ter ge bo ren. Dat te la ten

zien, dat vrucht baar te ma ken, ver eist iets an ders dan dat de iden ti teit tus sen haak jes

wordt ge zet of dat er een com mis sie ver ant woor de lijk voor wordt. Onze op dracht of

iden ti teit, het is maar hoe U het noe men wil, ver ge lijk ik graag met de ta len ten. Zorg vul -

dig be gra ven en koes te ren, het is een zo men se lij ke re ac tie. Maar Je zus heeft ons scherp

la ten zien dat we ze werk zaam moe ten ma ken. Soms lij ken we die bood schap ver ge ten te

zijn. Het vraagt er om tel kens te pro be ren de cen tra le vra gen die in een or ga ni sa tie aan de

or de zijn te ver bin den met die iden ti teit en de iden ti teit zo als an ten ne te ge brui ken. Wel -

nu, ik moet gaan af ron den. Ik heb geen ver kla ring van Doorn aan U wil len voor le zen, om -

dat ik vond dat dat echt niet de rol van mij als voor zit ter van de con fe ren tie, en ook niet

de rol van ons sa men als con gres zou kun nen zijn. Ze zijn niet on be lang rijk, maar la ten we

de be perk te rol van com mis sies en con gres sen goed on der ogen zien. We moe ten naar

nieu we, meer werk za me vor men zoe ken. Dat wil ik wel ver kla ren. Maar ver der heb ik

voor al het ge voel dat dat er een aan tal heel be lang rij ke les sen zijn ge leerd in Doorn. En

dat in der daad onze ana ly se van de sa men le ving bij ons zelf is aan ge ko men, en dat we die

op ons zelf moe ten be trek ken . Zijn we wel plein, sla gen we er in om ons om te vor men

tot knoop pun ten in dat net werk dat die sa men le ving in tus sen ge wor den is. Ma ken we wat 

van onze op dracht? Dat zijn de in drin gen de vra gen die op ta fel zijn ge ko men. En om dan af 

te slui ten met een ver kla ring met con cre te ideeën van wat uw or ga ni sa ties over een half

jaar moe ten gaan doen, zou in mijn ogen de plank mis slaan. Con cre te pun ten zal ik dus

niet ge ven, die moet U zelf gaan ma ken, U zelf bent ver ant woor de lijk, ‘su bs id i ar iteit in ei -

gen kring’, om tus sen en met de an de re or ga ni sa ties ini tia tie ven te gaan ont wik ke len

waar van er zo veel zijn ge noemd hier de af ge lo pen da gen. Ook Her man Wijf fels heeft

daar straks een aan tal lij nen van wer ken aan ge ge ven, en uit da gin gen ge schetst. Ik ben zelf

blij met die switch en met de les sen die ge leerd zijn, om dat ik denk dat het bij dra gen zijn

in de nog maar juist be gon nen po gin gen om onze chris te lijk- so cia le be we ging, en de or ga -

ni sa ties die daar van deel uit ma ken, in het spoor van onze tijd te bren gen, juist om zelf kri -

tisch naar onze ei gen tijd te kun nen kij ken. 

Dames en heren, ik moet afsluiten. U herinnert zich dat ik gisterenmiddag de conferentie

geopend heb met een foto uit een boek dat ik in mijn boekenkast had, het proces-verbaal

van de Christelijk-Sociaal Conferentie in 1952. Een foto van de aanwezigen in de zaal van

toen. Als contrast met de zaal nu, en metafoor van de belangrijke veranderingen die we

hebben besproken, en die ons weer hebben uitgedaagd tot bezinning over onze opdracht. 

Aan het einde van deze conferentie gekomen wilde ik weer met dat boek eindigen. Nu

niet met een plaatje, maar met het voorlezen van de allerlaatste zin op pagina 608 van dat

hele dikke proces- verbaal van de beschouwingen toen. Weet U wat daar staat?

“Voortzetting van het gesprek over deze punten is nood za ke lijk.”
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Slotwoord

Piet Hein Don ner

Na een slot re de en een slot ver kla ring rest dan al -

leen nog het slot en dat is niet be doeld om al les nog

weer eens over te doen. Bij een af slui ting past voor

al les dank. Dank aan de spre kers, dat heeft de con -

gres voor zit ter al ge daan in de loop van het con gres.

Ik mag nu de voor zit ter be dan ken. Je be gint zo’n

taak, je zegt daar ja te gen voor dat je weet waar je

aan be gint en dat is maar goed ook, an ders zou er

veel min der ge beu ren. Dat is de ze gen dat God ons

wel naar Zijn beeld heeft ge scha pen, maar de al we -

tend heid daar bij maar ver ge ten heeft. Onze voor zit -

ter heeft dat ge daan op de wij ze die hem het best

past. Hij heeft dat we ten schap pe lijk voor be reid, hij

heeft daar een dik boek bij ge haald en ge ke ken hoe dat in het ver le den is ge daan. Hij heeft

dat boek ver vol gens net zo als bij het to neel gis te ren ach ter zich ge wor pen en het op zijn

ei gen per soon lij ke wij ze voor ge ze ten. Har te lijk dank daar voor. Ook dank aan de werk -

groep on der lei ding van Kees Bak ker, die het he le con gres heeft voor be reid, Jos van Gen -

nip, Hans Groen, Jan Ek ke Wig boldus, Huib Kla mer en al le men sen die hen weer heb ben

ge steund, dank ook aan het SBI, die dit heeft ge huis vest. Dank ten slot te aan al le aan we zi -

gen voor hun aan we zig heid.

Het blijft zoe ken hoe je een vorm moet ge ven, maar het be lang rijk ste is wel dat we

el kaar op blij ven zoe ken, want we heb ben el kaar no dig. Daar bij gaat het niet meer, dat is

ook al ge ble ken, om één cen traal agen da punt, maar om een groot aan tal. Het gaat nog

steeds om de kwa li teit in onze sa men le ving en de kwa li teit van het be staan. Een sa men le -

ving waar in men sen thuis zijn. Dat kun nen over he den niet, die kun nen men sen rech ten

ge ven. Dat kun nen mark ten niet, die kun nen rech ten ver de len. Maar al leen sa men le ven

en sa men wer king kan men sen tot hun recht la ten ko men en daar gaat het om. Het is ook

te be lang rijk om aan over he den over te la ten, want bij dat men sen tot hun recht láten ko -

men, geldt bo ven al les: hoe zien we die mens en hoe gaan we met die mens om en dat is

uit ein de lijk toch ook een kwes tie van le vens be schou we lij ke keu ze. Daar heb ben we een

ei gen vi sie, die geeft ei gen waar de, die geeft ver nieu wing, en daar ligt op ie der ter rein de

es sen tie. Het gaat dus niet om de mars rou te, maar om het el kaar steu nen en sti mu le ren

bij het gaan.

Daar heeft ook het Christelijk-Sociaal Congres een rol bij. Er is een aantal punten
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aan de orde geweest. Waarom organiseer je niet over een aantal thema’s gerichte

congressen, zodat we van elkaar kunnen leren. Waarom geef je, dat is een andere

suggestie die ik gehoord heb, niet eens een beschrijving van een aantal zaken die goed

lopen om op die manier ook anderen tot lering én om te stimuleren hoe je het zou

kunnen doen. Tenslotte, hoe denken we over het onderhoud en de vernieuwing van de

bestaande pleinen en het eventueel wegwerken van de getto’s die er nog bestaan of die

aan het ontstaan zijn binnen dat geheel. Dat zijn de drie taken en dat is inderdaad waar het 

Christelijk-Sociaal Congres zich op zal moeten richten. Maar dat Congres is niet meer

dan een bestuur van een aantal mensen die elders hun hoofdbetrekking hebben. De vraag, 

de initiatieven, de dynamiek zal in hoge mate uit de organisaties moeten komen en daar

zijn deze congressen voor, om elkaar daar ook bij te inspireren en op te roepen. Doel

blijft, dat verbindt ons, de pleinen te onderhouden en de getto’s in pleinen veranderen,

omdat mensen daarin beter tot hun recht komen. Mensen tot hun recht láten komen, dat

is wat ons verbindt. Daarom, laten we nu naar huis gaan om, zoals Wijffels dat al zei, te

doen wat onze hand vindt om te doen, wat God ons geeft om te doen. Ik zal niet nog

weer een passage uit Jacobus lezen, het zijn zeer behartigenswaardige dingen die hij zegt,

maar het gewoon doen met het ouwe gezang: “God roept ons broeders tot de daad, Zijn

werk wacht, treed dan aan.‘
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En nu ver der

Piet Hein Donner

1 Men sen tot hun recht la ten ko men

Het voor gaan de geeft een beeld van het con gres in Doorn in het ju bel jaar 2000. Het geeft 

ook een beeld van de hui di ge stand van de chris te lijk- so cia le be we ging en de wij ze waar op 

daar in de hui di ge maat schap pe lij ke ont wik ke lin gen wor den er va ren. Dat beeld is ge -

mengd. Dat blijkt ook uit de drie bij dra gen. Swee ny wees in zijn ana ly se op ver schijn se len

waar de ont wik ke ling zich zelf te gen komt en men sen steeds meer in de ver druk king drei -

gen te ko men; de ne ga tie ve kan ten van ont wik ke lin gen ten goe de. Wijf fels waar schuw de

daar en te gen voor 'to bb eri gheid' en zag veel eer even wich ten die in ba lans ge hou den moe -

ten wor den, zij het dat ook hij daar bij het ri si co van on even wich tig he den zag. In de bij dra -

ge van Van Gen nip kwam het beeld aan de or de zo als dat er va ren wordt door de maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties en ver ban den; van men sen die zich voor el kaar af slui ten. Drie

ver schil len de per cep ties. En an de ren plaat sten daar nog weer an de ren naast in de dis cus -

sie. 

Dat beeld leidt niet tot een ge meen schap pe lij ke mars rou te. De voor zit ter sprak in

zijn slot con clu sie van 'Le ssen van Doorn' in plaats van een 'Ve rkl aring van Doorn'. Som -

mi gen heeft dat ver dro ten; zij had den ge hoopt dat de chris te lijk so cia le be we ging op -

nieuw eens ge zind ba kens zou kun nen uit zet ten en doe len zou kun nen stel len ten aan zien

van de vraag stuk ken van de ze tijd en de be scher ming van zwak ken. An de ren za gen daar in

nu juist een stap voor uit. Een ver kla ring die mis stan den iden ti fi ceert en chris te nen op -

roept om zich daar te gen te ke ren, mis kent in hun ogen dat er niet meer spra ke is van een

aan tal over heer sen de so cia le mis stan den, maar veel eer van een veel heid en ver schei den -

heid van si tu a ties die ie der weer an ders aan ge vat moe ten wor den. Les sen ap pel le ren aan

ie ders ver ant woor de lijk heid om in de ei gen si tu a tie naar be vind van za ken vorm en in vul -

ling te ge ven aan de ver ant woor de lijk heid voor de me de mens. 

Doorn ging over de agen da voor de ko men de tijd. Een agen da —  wat te doen staat

— wordt vaak al snel ge lijk ge steld aan wat er mis is. Dan wordt een agen da een lijst van

mis stan den en wekt het de in druk van 'to bb eri gheid'; het is nooit goed en al he le maal niet

als het goed lijkt te gaan. Dat is het ver keer de beeld en dan wordt chris te lijk- so ci aal den -

ken zwart kij ken. We zijn niet al leen ge roe pen om mis stan den te be strij den maar niet

min der om het goe de te on der hou den. De agen da be staat daar om zo wel uit het on der -

hou den van het goe de als te voor ko men dat wat goed is in de hui di ge ont wik ke lin gen ver -

zuurd en ver schraalt. 

De te gen stel ling tus sen ver kla ring of les sen is slechts schijn. De maat schap pe lij ke

wer ke lijk heid nu is in ge wik kel der dan een eeuw ge le den. Toen drong de pro ble ma tiek
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zich nog dui de lijk op (zo zien we het al thans een eeuw la ter). Nu lij ken schril le te gen stel -

lin gen, on recht en so cia le mis stan den voor al bui ten Ne der land te be staan. In ver ge lij king

lijkt het in Ne der land voor al te gaan om de keer zij de van ont wik ke lin gen ten goe de. Niet

al les is zwart wat we zien maar het is ook niet al les goud is wat er blinkt. Het ge vaar van

die wij ze van zien is dat de blik te veel in het he den 'g eva ngen' blijft zit ten en we ons al

gauw neer leg gen bij wat niet goed gaat; dat is im mers de keer zij de van wat goed gaat. Het

even wicht be wa ren biedt bo ven dien wel een maat voor het he den maar geen doel voor

de toe komst.

Het gaat in de ze tijd niet om één cen tra le mis stand: so cia le on ge lijk heid, twee de -

ling, uit bui ting, maar om een ver schei den heid van si tu a ties en ont wik ke lin gen, die ge meen 

heb ben dat daar in de men se lij ke maat en maat schap pe lij ke of na tuur lij ke even wich ten uit

het oog ver lo ren drei gen te gaan. Er is ook een veel heid aan aan dachts pun ten. In spor tor -

ga ni sa ties zijn dat an de re dan in scho len of on der ne min gen. In die zin is er niet één agen da 

maar ve le. Maar door al die vra gen, ont wik ke lin gen, pro ble men, en zo voort, loopt als een

ro de draad, de toe ne men de nei ging in de ze tijd om men sen, men se lij ke waar dig heid en

men se lij ke re la ties on der ge schikt te ma ken aan de ra tio na li teit van denk sche ma's, be lan -

gen en doe len. Daar ont staan de get to's en de on even wich tig he den, het ge weld en so cia le 

mis stan den. Daar in ligt dan ook de ge meen schap pe lij ke agen da. Want de ge meen schap -

pe lij ke noe mer van al die di ver se ac ti vi tei ten en waar den waar chris te lijk so cia le or ga ni sa -

ties voor staan en zich voor in zet ten, is het stre ven om men sen tot recht te la ten ko men,

en om the o rieën, mo del len, be lan gen en doe len aan men sen dienst baar te ma ken, en niet

an ders om; of dat nu op het sport veld is, in de zorg, in het on der wijs of in be drij ven. En

gaat het daar bij niet om heel de mens in plaats van één di men sie: als pro du cent, con su -

ment, werk ne mer, bur ger, in di vi du, enz.

2 Le vens be schou we lijk or ga ni sa ties zijn no dig

Niet al leen de vraag: wat te doen, was aan de or de, ook de vraag naar de wij ze waar op.

Spre ken over 'de agen da' legt de na druk op het doen; op de vraag naar func tio ne ren en

re sul ta ten van chris te lij ke or ga ni sa ties in de ze tijd. Maar de be te ke nis van die or ga ni sa ties

is me de ge le gen in het feit dat ze be staan en het mo tief daar voor. Bij het ont staan van de

maat schap pe lij ke or ga ni sa ties van uit le vens be schou we lij ke uit gangs pun ten staat van ouds

niet pri mair het (ei gen)be lang of ge or ga ni seer de be lan gen te gen stel ling voor op, maar het

be sef van ge meen schap pe lij ke ver ant woor de lijk heid en be hoef te aan we der zijd se steun.

De chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga ni sa ties die in de loop van de ze eeuw zijn ont staan,

ont ston den van uit de ge dach te dat de kwa li teit van de sa men le ving en het maat schap pe -

lijk ver keer daar bin nen, het be har ti gen van pu blie ke ta ken en het op los sen van pro ble -

men en vra gen, in de eer ste plaats een ei gen ver ant woor de lijk heid van be trok ke nen is en

pas daar na van over he den. Bij al le te kort ko min gen en fou ten die ge maakt zijn, blijft het

toch een we zen lij ke kwa li teit van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties dat zij men sen de mo ge -

lijk heid ge ven om sa men met an de ren tot hun recht te ko men en me de ver ant woor de lijk

te zijn voor de we reld waar in zij le ven.

Niet slechts waar we voor staan, maar ook waar we uit be staan, is be pa lend voor

chris te lijk so cia le or ga ni sa ties. Daar bij gaat het niet al leen om het bie den van een ka der
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voor we der zijd se steun en ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid. Het gaat niet min der om

de over tui ging dat le vens be schou wing — de vi sie op men sen, op hun be stem ming en op

hun sa men le ven — be pa lend is voor de wij ze waar op we in de sa men le ving staan en aan

het maat schap pe lijk le ven deel ne men. Het be staans recht van chris te lij ke or ga ni sa ties ligt

dan ook niet in de meer waar de ten op zich te van an de re or ga ni sa ties, maar in het be sef

van ei gen waar de. Ie der han delt van uit een le vens be schou wing; dat is niet ex clu sief. Ook

an de re or ga ni sa ties doen dat. De waar de daar van blijkt uit de 'vruc hten'. 

Voor de 'vruc hten' hoe ven we ons voor als nog niet te scha men. De 'vruc hten' zijn

ve ler lei, zo als uit de le zin gen en dis cus sies op het con gres bleek. Een zelf de iden ti teit be te -

kent ook niet dat ie der zich voor de zelf de pun ten in zet met een zelf de na druk. Ie der

tracht op ei gen ter rein een ei gen in vul ling te vin den. De ini tia tie ven die in de work shops

aan de or de kwa men en de suc ces vol le pro jec ten die ge toond wer den, zijn even zo ve le

'vruc hten' waar aan men de 'boom en wor tels' kan ken nen. 

De or ga ni sa ties waar in dit vorm moet krij gen be hoe ven ech ter on der houd. In zijn

bij dra ge ging Van Gen nip in op prak ti sche voor zie nin gen waar aan bin nen de or ga ni sa ties

die hij be zocht be hoef te be staat. Daar in voor zien be hoort niet min der tot de 'age nda van

de toe komst'.

3 Geen ver kla ring maar een ver volg

Het con gres: de le zin gen, de dis cus sies en het sa men zijn, wijst kort om in tal van op zich ten 

rich tin gen aan voor de ko men de tijd, ook al is dat niet in de vorm van een een dui di ge

agen da. De be lang rijk ste aan spo ring was ech ter dat het con gres een ver volg moet heb ben 

wil het vrucht baar zijn. Het Chris te lijk So ciaal Con gres zal dan ook zo di rect en con creet

mo ge lijk aan slui ten bij de voor stel len, sug ges ties en ideeën die naar vo ren kwa men. Het

ver ster ken van het on der ling con tact, het ont wik ke len van de prak ti sche voor zie nin gen

ter on der steu ning van de aan ge slo ten or ga ni sa ties, en het ver ster ken van een be zin ning

op ei gen uit gangs pun ten en func tio ne ren vor men daar bij de oriën ta tie pun ten.

Con tact en in for ma tie- uit wis se ling Tij dens het con gres bleek dat de func tie

daar van niet in de laat ste plaats ge le gen is in de ge le gen heid om el kaar te ont moe ten.

“Goed om bij een te ko men, el kaar te spre ken en over el kaar te ho ren”; “la ten we voor al

niet te lang wach ten met een vol gend con gres,” wa ren veel ge hoor de op mer kin gen. Het

be ves tigt de be hoef te aan con tact en in for ma ti euit wis se ling. Dat is dan ook een eer ste

the ma. In de af ge lo pen ja ren is een web si te ont wik kelt en een be gin van een net ge legd.

Dat be vat voor als nog voor al in for ma tie over de stich ting en de aan ge slo ten or ga ni sa ties.

Van een dy na misch in stru ment van in for ma tie over ac ti vi tei ten en re sul ta ten, of om el -

kaar te be vra gen over pro ble men en be hoef ten is nog geen spra ke. Een eer ste doel is om

de meer per ma nen te be ge lei ding en voe ding die daar voor no dig is in de ko men de tijd te

or ga ni se ren. Daar naast is de be doe ling om de on der lin ge in for ma tie over zo ge naam de

best prac ti ces te ver be te ren; voor beel den waar met suc ces meer voor ko men de pro ble -

men zijn op ge pakt en op her ken ba re wij ze in vul ling is ge ge ven aan de ei gen iden ti teit. In

dat ver band kan ge dacht wor den aan een schrif te lij ke pu bli ca tie die ver spreid kan wor -

den. Ten slot te zal meer een stel sel ma tig pro gram ma van al ge me ne bij een kom sten en
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ge rich te sym po sia wor den op ge zet; niet bo ven op de al be staan de agen da, maar zo veel

mo ge lijk daar mee geïn te greerd. Bij een ko men moet even wel geen doel op zich zelf wor -

den. Van daar dat dit dienst baar moet zijn aan de an de re on der de len van het pro gram ma:

het ont wik ke len van prak ti sche on der steu ning en be zin ning op ge meen schap pe lijk the -

ma's en kwes ties. Zo het mo ge lijk zou blij ken om daar voor pe ri o die ke con gres sen en

sym po sia van lid- or ga ni sa ties te ge brui ken, wordt ook voor ko men dat een al over vol

pro gram ma van ac ti vi tei ten ver der vol loopt.

Be zin ning Een twee de lijn die uit de bij dra gen en dis cus sies bleek, was de be -

hoef te aan een meer ge struc tu reer de be zin ning op maat schap pe lij ke ont wik ke lin gen, op

vraag stuk ken waar di ver se or ga ni sa ties te gen aan lo pen en op de wij ze waar op daar van uit 

een le vens be schou we lij ke in vals hoek mee om ge gaan kan of moet wor den. Dat is no dig en 

nut tig, ener zijds om te voor ko men dat op tal van plaat sen 'het wiel op nieuw wordt uit ge -

von den' en an der zijds om el kaar aan te vul len bij het vin den van ant woor den. Nu zijn we

veel al in steeds weer an de re ka ders en ver ban den be zig met het ana ly se ren en be ant -

woor den van de zelf de vra gen en ver schijn se len. Veel or ga ni sa ties ma ken daar bij ge bruik

van de fi guur van een be zin nings com mis sie, raad van ad vies, cu ra to ri um. 

Be zien moet wor den of het mo ge lijk is om die com mis sies meer sa men te voe gen.

Het gaat vaak al om de zelf de per so nen. Een kop pe ling of al thans in ten sie ve sa men wer king 

met So ci res zou daar bij mo ge lijk moe ten zijn. In al le ge val len moet voor ko men dat wor -

den dat de be schik ba re ca pa ci teit en denk kracht ver lo ren gaat door ver snip pe ring. Daar -

om zou een der ge lij ke 'ce ntr ale be zin nings com mis sie' ook nauw be trok ken moe ten wor -

den bij het plan nen en voor be rei den van con gres sen en bij een kom sten.

Een an der ele ment waar aan be hoef te be staat is de trai ning en toe rus ting van ka der

en lei ding ge ven den. Bij be paal de or ga ni sa ties be staan daar voor thans reeds cur sus sen.

Door on der lin ge kop pe ling en even tu eel een ver bin ding met de hier voor ge noem de be -

zin nings com mis sie, kun nen ef fec ti vi teit en vrucht baar heid van de ze ini tia tie ven ver sterkt

wor den. Ver der zou be zien moe ten wor den in hoe ver re klei ne re or ga ni sa ties me de ge -

bruik zou den kun nen ma ken van de fa ci li tei ten van gro te re or ga ni sa ties. Niet al leen biedt

een der ge lij ke or ga ni sa tie de mo ge lijk heid van een meer stel sel ma ti ge ont wik ke ling van

vaar dig he den en aan pak, het biedt ook de mo ge lijk heid van een gro te re uit wis sel baar heid

van per so neel en een gro te re le vens be schou we lij ke her ken baar heid. 

Prak ti sche voor zie nin gen Zo als ge zegd, een op val lend ele ment in de bij dra ge

van Van Gen nip was de aan dacht voor prak ti sche voor zie nin gen waar aan be hoef te be -

staat bij de door hem be zoch te or ga ni sa ties. Tien con cre te 'nie uwe in stru men ten' noem -

de hij. Een aan tal daar van zijn in het voor gaan de al ge noemd. Van de res te ren de sug ges -

ties sprin gen drie 'clu sters' in het oog, te we ten: in zet en mo bi li se ren van vrij wil li gers,

com mu ni ca tie en pu bli ci teit, fi nan cie ring en fond sen wer ving.

In de work shops en dis cus sies kwa men de as pec ten rond de in zet van vrij wil li gers

aan de or de. Het beeld dat naar vo ren kwam is ver schei den. Naast voor beel den van or ga -

ni sa ties die hon der den, soms dui zen den, vrij wil li gers we ten te mo bi li se ren ten be hoe ve

van uit een lo pen de ac ti vi tei ten (zorg, sport), werd ge we zen op het vrij wil li gers werk dat in 
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de knel komt door pro fes sio na li se ring en steeds min der be schik ba re tijd. Met na me voor

be stuurs func ties zijn ge schik te en be schik ba re kan di da ten schaars; Van Gen nip noem de

in dat ver band de mo ge lijk heid van een adres sen bank. Te ge lijk wa ren er ook voor beel den 

van struc tu re le in zet door be drij ven of uit be paal de be roe pen. Juist om dat het een zo

veel zij dig ver schijn sel be treft waar bij ieder weer an de re pro ble men te gen komt en te ge -

lijk el ders vaak al op los sin gen ge von den zijn, lijkt het zin vol in het ko mend jaar een bij een -

komst hier over te or ga ni se ren; om pro ble men in kaart te bren gen, er va ring uit te wis se -

len en te be zien op wel ke wij ze de pro ble ma tiek struc tu reel ver be terd kan wor den. 

Een as pect waar ve len op het con gres zich over ver baas den was het ge brek aan be -

kend heid over en pu bli ci teit rond de ve le ac ti vi tei ten en suc ces sen die bleek. Het is als of

er een schroom be staat om rucht baar heid te ge ven aan wat er goed gaat. Ge volg is een

beeld dat al les mis gaat, want daar over pu bli ce ren an de ren; over wat goed gaat moet men 

door gaans zelf de pu bli ci teit ver zor gen, en dat lijkt al gauw op schep pen. Toch is het ver -

ster ken van de com mu ni ca tie en pu bli ci teit over het func tio ne ren van de or ga ni sa ties en

het geen ze doen van we zen lijk be lang. Het ge brek daar aan is veel al geen on wil, maar on -

be kend heid en on kun de. Van de zij de van dag- en week bla den blijkt be lang stel ling te be -

staan en ook be reid heid om plaats te ge ven aan re gel ma ti ge pu bli ca ties en de on der steu -

ning daar bij. Het be treft kort om een on der werp waar het be lang rijk ste pro bleem ge le gen 

is in het or ga ni se ren van de con tac ten tus sen wie in for ma tie en een ver haal heeft en de ge -

ne die dat wil len pu bli ce ren. Het is pri mair zaak men sen of in stel lin gen te vin den die be -

reid zijn om dit op te zet ten. 

Het der de clus ter van in stru men ten waar Van Gen nip op wees wordt ge vormd

door vra gen en as pec ten van fi nan cie ring. Ge noemd wer den be ge lei ding en ad vi se ring

rond de fonds wer ving als me de een nieu we in zet van mid de len. Even als bij vrij wil li gers -

werk gaat het hier om een on der werp waar al len mee te ma ken heb ben en waar mee ie -

der weer an de re vra gen en er va rin gen heeft. Het is niet een kwes tie van in for ma ti euit wis -

se ling en be kend heid met bron nen en tech nie ken. Ter wijl ener zijds or ga ni sa ties en

ver e ni gin gen nieu we mid de len zoe ken, zijn er an der zijds ook ve le stich tin gen die zich

her oriën te ren en nieu we be stem min gen zoe ken voor mid de len die be schik baar ko men

om dat ou de ac ti vi tei ten weg val len. Het is dan ook bij uit stek een on der werp dat in een

meer toe ge spit ste bij een komst na der ver kend en be spro ken dient te wor den. 

Bij een ko men en con tact hou den Ten slot te is het zaak con tact te hou den en 

re gel ma tig bij een te ko men. In Doorn leef de al ge meen het ge voel dat men te wei nig van

el kaar wist en el kaar te wei nig zag. Waar ver ban den en or ga ni sa ties tas tend zoe ken naar

ei gen iden ti teit en be te ke nis, is con tact en ont moe ting re gel ma tig no dig ter le ring, be -

moe di ging en af stem ming. De half jaar lijk se stich tings raad is een eer ste in stru ment in dat

ver band. Die zul len daar bij ech ter niet be perkt blij ven tot huis hou de lij ke za ken, maar een

func tie krij gen in het ka der van be zin ning en prak ti sche on der steu ning. Daar toe zal het

ene half jaar een vraag stuk van prak ti sche re le van tie aan de or de moe ten ko men (bij

voor beeld re cru te ring, mo bi li se ring en in zet van vrij wil li gers) en het twee de een vraag -

stuk van be zin ning. Ver der is het de be doe ling om twee jaar lijks een con gres te
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or ga ni se ren als in Doorn. Het an de re jaar zal de bij een komst plaats vin den in het ka der

van het Con vent. 

4 Tot be sluit

Het was goed om sa men te ko men in Doorn. Ve len heb ben daar aan bij ge dra gen. In het

bij zon der past dank aan Jos van Gen nip en So ci res en aan de con gres com mis sie (Bak ker,

Van Gen nip, Wig boldus en Kla mer). Zo zal het ook ver der moe ten gaan. De stich ting

CSC is niet op ge zet als or ga ni sa tie voor, maar als be we ging van or ga ni sa ties; dat is kracht

en be per king te ge lijk. De ver schil len de ac ti vi tei ten en pro jec ten zul len ge adop teerd moe -

ten wor den door een of meer aan ge slo ten or ga ni sa ties om tot vrucht te ko men. Maar

meer dan dat. Voor al les heb ben we el kaars steun en be moe di ging no dig. Men sen tot hun

recht la ten ko men in de ze tijd, dat is het the ma, de agen da en de les van Doorn, waar in

we in de ko men de tijd in vul ling moe ten ge ven. 
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Me de wer ken den

Spre kers:

Dr. John Swee ney, s.j. is do cent en schrij ver; hij is te vens ad vi seur voor eco no mi sche en

so cia le vraag stuk ken voor de Ier se Bis schop pen con fe ren tie, UNIAPAC en an de re chris -

te lij ke or ga ni sa ties.

Mr. Jos van Gen nip is lid van de Eer ste Ka mer, was on der meer plv . di rec teur- ge ne raal

van het mi nis te rie van bui ten land se za ken, en is mo men teel voor zit ter van So ci res, Cen -

trum voor be zin ning op he den daag se cul tuur en sa men le ving.

Drs. Her man Wijf fels, ere doc tor aan de Ka tho lie ke Uni ver si teit Bra bant, was voor zit ter

van de hoofd di rec tie van de Rabo bank en ver der ver bon den aan het NCW. Mo men teel is 

hij voor zit ter van de So ciaal Eco no mi sche Raad.

Fo rum le den:

dr. Liz zy Doore waard, al ge meen di rec teur SBI trai ning en ad vies

In grid Fa ber, voor zit ter Jong Ma nage ment

Lút zen Kooi stra, hoofd re dac teur Friesch Dag blad

Li ne ke Maat, voor zit ter CNV- Jon ge re nor ga ni sa tie

dr. Paul Sars, Ka tho lie ke Uni ver si teit Bra bant

drs. Re né Smit, voor zit ter CVZ, de chris te lij ke ver e ni ging van zor gin stel lin gen

Con gres voor zit ter:

prof.dr. Wim van de Donk, Ka tho lie ke Uni ver si teit Bra bant
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Deel ne mers aan het Chris te lijk- So ci aal Con gres te Doorn, 25 en
26 au gus tus 2000

dhr. J.A.H.M. Aerts, Aerts Ad vies &
Im ple men ta tie

dhr. T. Alkema, Be drij ven bond CNV
dhr. R.I. Ar nol di
dhr. W. Arts, Ne der land se Ka tho lie ke

Sport fe de ra tie
mw. C. Aza rou al, CNV Jon ge re nor ga ni sa tie
mw. W. Bak ker ,So ci res
dhr. C.J. Bak ker, Be stuur CSC
mw. A.J. Bak ker- O sin ga, Eras mus Li ga
dhr. J.P. Bal ke nen de, VU
mw. M. Bergs ma, Nederlandse. Chris te lij ke Sport

Unie
dhr. C.L.J.M. van Van Beu nin gen, So ci res
mw. A. Be ze mer, Be drij ven bond CNV
mw. J.M. Be ze mer, Be drij ven bond CNV
mw. M. van Van Bijs ter veldt- Vlie genth, Ou ders

& Coo
dhr. F.J.H.M. Bloem kolk, Cor daid
dhr. P. Boek houd, Al be da Col le ge
dhr. B. van Van Bog ge len, CNV
dhr. P. van den Boom, CNV Jon ge re nor ga ni sa tie
mw. G. van de Boo men, VBKO
dhr. Jac. Boo ne, Ba sis groep So cia le Ze ker heid

(CDA)
dhr. A. Bos
dhr. J.W. van den Braak, Vereniging NCW
dhr. M.J.A. Brand, SBI
dhr. C. Brem mer, YMCA
dhr. J. Breu gem, Be stu ren raad PCO
dhr. F. Brink, NCRV
dhr. J.G. Bron gers, Evan ge li sche Al li an tie
mw. R. Brug ge man, Be drij ven bond CNV
dhr. A. Brug ge man, Be drij ven bond CNV
dhr. H. Brü ning, CNV
dhr. D.J. Bud dingh, NCRV
dhr. P. Cam maert, Katholieke Raad voor Kerk en 

Sa menleving
dhr. R. Cam stra, Aedes
dhr. D.J. Coe hoorn, Vrije Uni ver si teit
dhr. H.J.G.M. Crijns, Lan de lijk Bu reau Disk
dhr. J. Da te ma, PCOB
dhr. H.P. Dijk, St. Brug- en In stroom pro jec ten

CNV/FNV
mw. P. Dij kema, AEDES

mw. A. Does burg, Steen kam pin sti tuut
dhr. W.B.H.J. van de Donk, Katholieke

Universiteit Bra bant
dhr. H. Don ken, Ge re formeerd Instituut voor

Kerk en Sa menleving
dhr. J.P.H. Don ner, Be stuur CSC
mw. M.E.M. Doore waard, SBI
mw. M. Dre sens, Cor daid
dhr. A.A. Duijn, On der wijs bond CNV
dhr. P. van Duij ven bo de, Fe de ra tie Christelijk

Beroepsonderwijs Volwassen Educatie
mw. W.H. van Du ren, Ba sisgroep So cia le

Ze kerheid (CDA)
dhr. W. Ei kel boom, SBI
dhr. E. Eu ving, In sti tuut Kerk en We reld
mw. I.C.G. Fa ber, Fa ber Hal berts ma Groep BV
dhr. W.G. van de Fliert, LTO- Ne der land
dhr. W.J. For tuin, VCGON
mw. H. For tuin, VCGON
dhr. H. Geerts, Katholieke Raad voor Kerk en

Sa menleving
dhr. R.C.J. Geert zen, Nederlandse Katholieke

Sport fe de ra tie
dhr. P.A. van Gen nip, Katholieke Raad voor Kerk 

en Sa menleving
dhr. J.J.A.M. van Gen nip, So ci res
dhr. J.H. Ge res tein, Bar ti meus
mw. A. van de Gies sen, SBI
mw. H.G.M. Gie ze man, Mij. Voor Nij ver heid en

Han del
dhr. B. God schalk, CNV
mw. C. de Graaf, SBI
dhr. A. de Graaf Wou te ring, Dienst Kerk en

Sa menleving Roer mond
dhr. J.J. Graaf land, Katholieke Universiteit

Bra bant
dhr. H. Grif fi oen, VCGON
dhr. J.F. Groen
dhr. E. Groo te boer, Gast CNV
dhr. J. Haf kamp, CNV
dhr. J. Heems ber gen, CNV
dhr. A. Hek man, LTO- Ne der land
dhr. J. Her weijer, Ba sis groep So cia le Ze ker heid

(CDA)
dhr. A.J. van Heus den, Evan ge li sche Al li an tie
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dhr. E.M.H. Hirsch Bal lin
dhr. H.J.M. Hoef na gel, Rad boud  Stich ting
dhr. J. ten Hoo pen, MKB Ne der land/Sti mo
dhr. E.C.T. van Hou ten Rad boud  Stich ting
dhr. J.H. Hui bers, Katholieke Raad voor Kerk en

Sa menleving
dhr. J. Hui zin ga, Be drij ven bond CNV
dhr. N. van Jaars veld, CDA
dhr. B.M. Jans sen, Algemeen Bu reau Katholiek

On der wijs
dhr. H. Jans sen, ZLTO
dhr. J. Jon ge jan, Be drij ven bond CNV
dhr. B. Ka ge naar, Rabo bank Rot ter dam
dhr. E. de Kam, Youth for Christ
dhr. J. van der Kamp, Be drij ven bond CNV
dhr. H.J.A. van de Kamp, Ver e ni ging NCW/BZW
dhr. W. van Kat wijk, Ou ders & Coo
dhr. N.J.J. van Kes te ren, Ver e ni ging VNO-NCW
dhr. H.L. Kla mer, Ver e ni ging NCW
dhr. P.H.A. Klep, Ver e ni ging NCW
dhr. A. Klink, We tenschappelijk Instituut voor het 

CDA
mw. M.J.A. Koe brug ge- Mul der, GLTO
dhr. D.G.A. Koe le ga, In sti tuut Kerk en We reld
dhr. P.J. Koe slag, CFO
dhr. W.A.M. de Kok, AOB/Sint Bo na ven tu ra
dhr. W.J. van der Kooi, CNV
dhr. S. van der Kooij, CVZ
dhr. L. Kooi stra, Friesch Dag blad
dhr. J. Kooi stra, SBI
dhr. A. Kou wen ho ven
mw. H. Kraan, SBI
dhr. T.P.G. Kralt, Stich ting Phi la del phia Zorg
dhr. T.A. Krij ger, CDA bu reau
dhr. P. Kroon, CNV
mw. C. Lam bregtse, Vereniging VNO-NCW
dhr. J.W. de Land me ter, CNV
dhr. A.D.H. Langs traat, Nederlandse Christelijke

Sport Unie
dhr. A. Lan ting, LTO
dhr. H. Lau rier, CNV Jon ge re nor ga ni sa tie
dhr. P. van der Lee den, Hout- en bouw bond

CNV
mw. G. van Leeu wen, SBI
mw. M. van Limpt, St. Brug- en

In stroom pro jec ten CNV/FNV
mw. P.C. Lod ders- Elf fe rich
dhr. A. Rutgers van der Loeff, Vereniging NCW
dhr. J.C. Looi se
dhr. Th. Lub bers, CNV
dhr. R.F.M. Lub bers
mw. L. Maat, CNV Jon ge re nor ga ni sa tie
dhr. H.J.M. van de Ma de, CFO
dhr. M.P. van Man sum, CVZ
mw. M.J.T. Mar tens, Eu ro pees Par le ment

mw. W.E.A. van der Mei den, St. Phi la dal phia
Be stuurscen trum

dhr. W.I. Meijer, GMV
dhr. P.C. Meijer, Cen traal Week blad
mw. A.C. Meij er- Quist, St. Christelijke Pers

(Trouw)
dhr. S. Meijers, CNV
dhr. W.M.J.M. van Mier lo, MKB

Ne der land/Sti mo
dhr. J.F. van Mos sel, At lant Zorg groep
dhr. G. Neu tel, PCOB
mw. B.W. Nie meijer, CNV
dhr. B. Nij boer, Ou ders & Coo
dhr. A.J. van Nij en, Bu reau Via Vi sie
dhr. H. Noor de graaf, Raad van Ker ken, sec tie

Sociale Vra gen
dhr. F. Noord zy, St. EBC “de Schuil plaats”
dhr. J. Ou we hand, On der wijs groep A12
mw. G.R. Peet oom
dhr. R. Pen nings, Gast CNV
dhr. H. Pie per, VKMO
dhr. H. Pol huijs, CNV
dhr. G. van Ree nen, Vereniging VNO-NCW
dhr. J. Rid der, Ef fa tha
dhr. M.L. van Rij, CDA
dhr. R.J. Rijn ben de, Unie voor Chris te lijk

On der wijs
mw. P. Rob bers, Ar me Kant van

Ne der land/SOW Ker ken
dhr. J.M. Roe broek, Lan de lijk Bu reau Disk
dhr. J. de Rond, Mooi zo Goed zo
dhr. L.P.H. Ron gen, CFO
dhr. K. van Rooij, KNBTB
dhr. C.H.C. van Rooij, LLTB
mw. Y.C.M.T. van Rooy, Katholieke Universiteit

Bra bant, Be stuur CSC
mw. M.M.L. van Ros sum- Gort zak, WLTO
dhr. J. Rui ter, Werk ge vers vereniging voor het

Bank be drijf
dhr. P.L.M. Sars, Ka tho lie ke Uni ver si teit Nij me gen
mw. G.M. Sche pers, CNV be stuurs se cre ta ri aat
dhr. J.W. Schip per, Phi lip Mor ris Hol land BV
dhr. N. Schoen ma kers, Nederlandse Christelijke

Sport Unie
dhr. J.H. Schra ven, Vereniging VNO-NCW
dhr. F.J. Sel ler, AOB/Sint Bo na ven tu ra
dhr. A.A. Sels, Christelijk So ciaal Co ngres

Rotterdam
mw. N.J.J. Ser ra rens Wijn gaards, Bis dom

Utrecht- Cen trum Di a ko naat Dijn sel burg
mw. L.M.A. van der Sloot- van der Heij den,

Ka tho lie ke Plat te lands vrou wen Ne der land
dhr. W.H.M. Sluis, ST/VKO
dhr. R.M. Smit, Al bert Schweit zer Zie ken huis
dhr. J. Smul ders, CNV
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dhr. K.I. van Splun der, CNV
dhr. J.W. Straats ma, LTO- Ne der land
dhr. G. Strauss, Gast CNV
dhr. D. Terp stra, CNV, Bestuur CSC
dhr. C. Tim mer, Vereniging VNO-NCW
dhr. H. Tim mer mans, GMV
dhr. K.R. Tin ga, Sec tie Sociale Vra gen Raad van

Ker ken
dhr. J.A van der Veen, Nederlandse Christelijke

Sport Unie
dhr. A.Z. de Vel de Har sen horst, SBI
dhr. A. Ve nus, Al be da Col le ge
mw. A. Ver braak, Be drij ven bond CNV
dhr. D.J. Ver hoe ven, Nederlandse Christelijke

Sport Unie
dhr. W. Ver schu ren, Fra ters CMM
dhr. P.G.A.J. Veu ge lers, CDA Maas tricht
mw. D. Veu ger, Youth for Christ
dhr. R.W. Vliet man, Dien sten bond CNV
dhr. T.J. Vlot
dhr. J. Vo gel, ACP
mw. M. Vonk, Evan ge li sche Al li an tie
dhr. B. Vroon, Christelijke Ho ge school Noord

Ne der land
dhr. W. van Wal stijn, Algemeen Bu reau

Katholiek On der wijs

mw. A. Was sink- Ib ben horst, St. Christeljke Pers
(Trouw)

dhr. H. Weg man, Be drij ven bond CNV
mw. J. Wei gand- Tim mer, Ou ders & Coo,

Be stuur CSC
dhr. J. Wei ten berg, VGBouw
mw. A. van We lie- Thijs sen, Ka tho lie ke

Plat te lands vrou wen Ne der land
mw. J. ter Wel le, SBI
dhr. H. Wem mers, Cor daid
mw. J.M.J.C. Wes ter beek- Hui tink, CNV
dhr. H.A. Wes te rik, CFO
dhr. B. Wes te rink, Be stuur en Be leid
dhr. A.A. Wes ter la ken, ’s Hee renloo Zorg groep
dhr. J. Wes tert, GMV
mw. I. Wij nia, Cen traal Week blad
 J.E. Wig boldus, SBI, Be stuur CSC
dhr. G.R. Wil de man, Hout- en bouw bond CNV
dhr. G.K. Wil de man, Hout- en Bouw bond CNV
dhr. L.C.A. Wit ha gen, BCOV/CBGO
dhr. I. van Woer den, Hol land se Werk ge vers

Ver e ni ging
dhr. H.J. van Zuthem
dhr. J. Zwa ne pol, CNV
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