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Woord voor af

Mijn dochter doet aan wedstrijdturnen. Ik kan u

verzekeren dat een turnwedstrijd voor een

moeder soms behoorlijk spannend is. Vooral de

evenwichtsbalk is een heel eng toestel. Alles moet

perfect op elkaar volgen, alles moet in orde zijn:

haar voorbereiding, de balk, haar gevoel voor

balans: Eén verkeerde beweging kan al een val

betekenen. Maar zij staat daar en maakt radslagen

en salto's of het niets is. Alles bij elkaar een hele

kunst.

Ik zou er niet aan moe ten den ken. U kunt

zich waar schijn lijk ook niets ele gants voor stel len bij een tur nen de Jet. En ik vrees dat er

on der u meer de re stij ve plan ken zijn te vin den. Maar het le ven is soms net zo’n kwes tie

van ba lans. Soms de ene stap, soms de an de re. Al les heeft zijn tijd. En dat is goed, zo leert

ons de Pre di ker. Het zoet en het zuur, de lach en de traan, het pres te ren en het rus ten,

het hoort bij het le ven. Als al les z’n tijd heeft is het goed. Zo mo gen we ge nie ten van het

le ven dat God ons heeft ge ge ven. Dat heet le vens kunst.

Maar niet al les krijgt z’n tijd. Meer dan ooit le ven we in een cul tuur waar geld ver -

die nen en pres te ren voor op staan. Al les wordt daar aan on der ge schikt ge maakt. En uit -

ein de lijk wor den we daar met z’n al len slech ter van. We ver lie zen een stuk van ons

mens- zijn. 

Als be stuur van de Stich ting Chris te lijk So ciaal Con gres staan we in een lan ge tra di -

tie. Abra ham Kuy per stel de de vraag naar de so cia le kwes tie van de 19de eeuw. Er wa ren

wan toe stan den ont staan waar men sen on der le den. Maar het was niet aan te pak ken met

wat lap werk. Er moest wat gron dig ver an de ren in de men ta li teit van de men sen en in het

be leid van de macht heb bers. Hij le ver de ar chi tec to ni sche kri tiek op de toen ma li ge

sa men le ving. 

In de af ge lo pen ja ren is er een storm van pro test ont staan over onze hui di ge sa -

men le ving. Er is vol gens ve len heel wat mis in ons land. En op nieuw kun nen we de pro ble -

men niet op los sen met lap werk. De pro ble men zijn daar voor te fun da men teel. Daar om,

ze ker nu er weer chris te nen in de re ge ring heb ben plaats ge no men is de vraag op z’n

plaats waar de kern van het pro bleem ligt. De nei ging is le vens groot aan we zig om in tij den 

van eco no mi sche neer gang weer al le aan dacht te rich ten op de eco no mie en al le an de re

za ken als bij za ken te be schou wen. Ik wil u daar om op roe pen om van daag en mor gen die

fout niet te ma ken.

Het re du ce ren van de men sen tot eco no misch as pect is naar mijn over tui ging de
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be lang rijk ste fout die wij in onze sa men le ving ma ken. Daar om de keu ze voor het the ma

van dit con gres: heel de mens, op zoek naar ba lans. Op zoek dus naar het even wicht tus -

sen al die as pec ten van het le ven die het le ven soms wel is waar moei lijk, maar ook leef baar 

ma ken. Dan is het een ga ve Gods.

 

We heb ben het the ma op ge vat op twee ma nie ren: In de eer ste plaats be te kent heel  ‘com -

pleet’, niet ka pot, ge zond. We wil len er in dit con gres over na den ken wat dat voor ie der

van ons be te kent, zo wel per soon lijk als voor onze om ge ving.

Maar in de twee de plaats is heel ook een ver voe ging van het werk woord he len. En

dan be doel ik niet het ver ko pen van ge sto len men sen, zo als mijn zoon dacht. Dan gaat het 

om het heel ma ken van men sen, ge ne zen, om het heil bren gen voor men sen in na vol ging

van onze Hei land, om maar eens een prach tig ou de bij bel se naam te ge brui ken. We mo -

gen niet blij ven ste ken in ana ly ses, maar zul len aan de slag moe ten gaan om ons zelf en an -

de ren gees te lijk en fy siek in staat te stel len om heel te wor den. Dat kan in per soon lijk

con tact, maar dat zal ook tot ui ting moe ten ko men in al ler lei be leid.

In dit con gres boek kunt u nog eens na le zen wat er op het con gres ge zegd en ge -

daan is. De ver schil len de le zin gen zijn op ge no men en im pres sies van de work shops.*

Voor zo ver van toe pas sing zijn ook li te ra tuur ver wij zin gen toe ge voegd en adres sen voor

in for ma tie rond de versschil len de workshop-thema’s. Neem de tijd en geef uzelf de tijd

al les nog eens na te le zen. 

Jet Weigand-Timmer
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* Door ziek te van de woks hoplei der kon Work shop 5, “Heel je le ven lang—  over fi les in je le vens loop” geen 
door gang vin den. Van Work shop 10 “A pas sa ge to India” is tot on ze spijt geen im pres sie be schik baar — de
re dac tie.
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Even wich tig le ven — een blik van uit de spi ri tu a li teit

Wil Derkse*

’Heel de mens’, ‘Op zoek naar ba lans’, ‘Eve nwic htig 

le ven’, ‘Sp ir it u al iteit’. Wordt dit een con gres met

sof te the ma’s die in een sfeer van zwe ve rig heid

wor den be na derd?

De ge vol gen van on ba lans zijn har de, niet

zel den kei har de re a li tei ten. We heb ben als con -

gres com mis sie men sen in chris te lijk- so cia le or ga -

ni sa ties in een in ter net dis cus sie ge vraagd naar ei -

gen er va rin gen van on ba lans in le ven en werk. Daar 

kwa men geen sof te re ac ties uit, maar har de er va -

rin gen van roof bouw op de ei gen ge zond heid en

niet zel den ook die van het ge zin, van on vre de en ge we tens nood over de span ning tus sen

wat men ei gen lijk waar de vol vindt en waar mee men wordt ge acht te sco ren, van kost ba re 

fou ten als ge volg van ja gen en on be zon nen kno pen door hak ken (in plaats van de ze be -

dacht zaam te ont war ren), van angst in har de com pe ti tie pro ces sen (con cur ren tie- en

angst prik kels lij ken trou wens steeds meer tot de stan daard ma nage ment- tools te gaan be -

ho ren, tot in  ziekenhuizen, scho len en ker ke lij ke or ga ni sa tie toe), van ge we tens nood ook 

rond frau du leu ze prak tij ken, van on macht om wer ke lijk zorg te ver le nen, van wroe ging

en schuld ge voe lens van we ge goed- ver ko pen de pre ten ties die niet wer ke lijk kun nen wor -

den waar ge maakt en het moe ten ver ko pen van du re ge bak ken lucht.

En ook zon der onze in ter net dis cus sie had den we wel ge we ten dat er iets fun da -

men teel ‘scheef’ zit: tal rijk zijn toch de sig na len dat onze groei naar een on ge ken de ma te -

rië le wel vaart ge lijk op ge lo pen is met toe ne men de ma lai se en on te vre den heid. Fy sie ke

ge zond heid en chro no lo gi sche le vens ver wach ting zijn sterk voor uit ge gaan, on der een

ge lijk tij dig sterk stij gen de ar beids on ge schikt heid we gens voor al psy chi sche klach ten.

Soms lijkt onze so ciaal- eco no mi sche wer ke lijk heid zo’n cir cusact met draai en de bor den  -

die met veel kunst- en vlieg werk draai en de wordt ge hou den door de exor bi tant aan ge -

zwol len be roeps groe pen van ma na gers en the ra peu ten. Er draait van al les op ho ge toe -

ren, maar de scher ven lig gen voor het op ra pen —  men den ke aan het Ne der land se

per cen ta ge ar beids on ge schik ten, waar in we óók tot de we reld top be ho ren. On ba lans

kost han den vol geld. Het zoe ken naar meer even wicht is niet een soft maar een eco no -
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misch stre ven, een stre ven naar een so ciaal- eco no mi sche wer ke lijk heid met min der

kunst- en vlieg werk en min der scher ven. 

Het Mi nis te rie van Eco no mi sche Za ken zou een in vloed rij ke en vrucht ba re stafaf -

de ling ‘eve nwic htig le ven en wer ken’ moe ten in stel len — dat zou een wer ke lijk krach ti ge

en duur za me eco no mi sche im puls zijn. 

Zoe ken naar ba lans is dus niet soft. En spi ri tu a li teit is geen zwe ve ri ge aan ge le gen -

heid voor pi laar hei li gen die ho pen op zeld za me mys tie ke er va rin gen, maar een zaak die

met het le ven van ie der een te ma ken heeft, en wel met ons da ge lijks le ven — en een an -

der le ven dan het ‘d ag elijks’ le ven is er ge woon niet. Spi ri tu a li teit heeft van doen met le -

vensé lan, le ven so riën ta tie, le vens stijl en le ven strans for ma tie. Het cen tra le woord is

steeds ‘l even’. Als de geest, de spi rit er uit is, lig gen mens en or ga ni sa tie er doods en ont -

zield bij — ook al kun nen we met veel druk te en schijn dy na miek de il lu sie hoog hou den

dat we vol op mee draai en. Spi ri tu a li teit heeft te ma ken met ver lan gen naar le ven: naar wat 

— of lie ver wie — ons be weegt en mo ti veert, naar wat — of lie ver wie — ons in die be -

we ging waar de vol le oriën ta tie pun ten biedt, naar voor beel den van een goe de le vensin -

rich ting — meest al met per so nen ver bon den, van een ver lan gen naar ver an de ring naar

wat men se lijk wen se lijk en au then tiek is, een ver lan gen dat door het con tact met sti mu le -

ren de voor beel den le vend kan wor den ge hou den. Spi ri tu a li teit is dus niet zwe ve rig, maar

is een in di ca tor van de ma te waar in we gees te lijk nog ‘in le ven’ zijn. En le ven doe je niet in

de lucht, maar op de grond, ‘met je voe ten in de aar de’, om een van de the ma’s van de

work shops van dit con gres te ci te ren. Met je voe ten in de hu mus — dat maakt je van zelf

eer lijk over de gren zen en kan sen van je ei gen mo ge lijk he den. De deugd van de hu mi li -

tas — be schei den heid of, mis schien heel ou der wets, ne de rig heid — is hier mee ver bon -

den. Hu mi li tas is geen hou ding van krui pe rig heid, maar van een re a lis tisch wer ken aan je

wer ke lij ke groei- en ver an de rings mo ge lijk he den. Ik denk dat de hu mi li tas niet al leen een

 persoonlijke maar ook een so ciaal- eco no mi sche deugd kan zijn. We hoe ven ons maar de

re cen te kwes ties rond mil jar den dol lars aan ge bak ken lucht en on eer lijk heid in de Ver e -

nig de Sta ten te her in ne ren, te den ken aan het per soon lijk en col lec tief op klop pen van je

kwa li tei ten en an de re vor men van niet meer met je be nen op de grond blij ven, aan het

 ‘op leuken’ en glos sy in pak ken van wat he le maal niet zo fraai is, aan een ho no re ring van

top func tio na ris sen die niet meer in con tact is met wat ze reëel pres te ren. Ge brek aan hu -

mi li tas kost han den vol geld, de hou ding van de hu mi li tas is daar en te gen een prik kel voor

een ge zon de en duur za me eco no mie — al weer een gra tis tip voor Eco no mi sche Za ken. 

Ons con gres sluit aan bij het ge noem de ver lan gen naar ver an de ring naar wat men -

se lijk wen se lijk is. Ie der door dacht en le vens vat baar ver an de rings pro ces (con ver sio, be ke -

ring) kent drie pij lers: een di ag no se van de si tu a tie waar in we ver ke ren, het zicht krij gen

op een oriën te ren de vi sie op wat een waar de vol en wen se lijk al ter na tief is, en het ap pel -

le rend in be we ging zet ten van de zie len die naar de ze ver an de ring ver lan gen. De ze trits

van di ag no se, vi sie en appèl is ook aan we zig in de struc tuur van het Chris te lijk- So ci aal

Con gres 2002, en in de the ma ti sche ac cen ten van de hoofd le zin gen door Jacques Jans sen, 

Doekle Terp stra en Jan Hoog land. In de work shops ligt het ac cent op het aan rei ken van

voor beel di ge ‘best prac ti ces’ van het per soon lijk en in sti tu tio neel zoe ken naar meer

 balans, voor beel den die — zo ho pen we — kun nen wor den ver taald naar uw ei gen per -
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soon lij ke en in sti tu tio ne le con text . Be wust is er in het pro gram ma nog al wat tijd uit ge -

trok ken voor re cre a tie, vie ring en het ont span nen ge sprek tij dens de maal tijd. Het zou

raar zijn om hier in een vol strekt dicht ge tim merd en haas tig pro gram ma op zoek te gaan

naar meer ba lans in ons le ven en wer ken. 

In een sfeer van ‘er nstig spel’ kun nen we tot vrucht ba re re sul ta ten ko men. De

term ‘er nstig spel’ las ik in de au to bi o gra fie van de Ne der land se fy si cus Hen drik Ca si mir.

Hij ge bruikt de ze term om de sfeer te be schrij ven in de on der zoeks groep the o re ti sche

na tuur kun de van Niels Bohr te Ko pen ha gen, waar Ca si mir en ve le an de re la te re groot he -

den deel van uit maak te. Een mooi voor beeld van ‘best prac tice’, want de ern stig- speel se

groep van Bohr le ver de meer No bel prij zen op dan het zwaar ge ma na ge de en ge re gel de

meer re cen te Ne der lands on der zoeks be leid (nul, tot dus ver re). Bohr slaag de er in om de -

ze men sen juist in een sfeer van ‘er nstig spel’ tot op ti ma le vrucht baar heid te bren gen.

Soms met on or tho doxe mid de len, bij voor beeld door op een mid dag te roe pen dat het

on der zoek on mid del lijk moest wor den stop ge zet om in de stad naar een cow boy- film te

gaan kij ken, of om een paar uur lek ker te gaan zwem men. Te rug wan de lend van de cow -

boy- film ont stond er ver vol gens een dis cus sie over de vraag waar om de held al tijd nèt

iets snel ler schiet dan de schurk. Bohrs hy po the se: de held heeft geen mo re le bar riè re te

over win nen, de schurk wel, hoe klein die bar riè re ook kan zijn, dus die heeft een iets lan -

ge re re ac tie tijd. De ze hy po the se werd la ter met klap per pis tool tjes door he ren als Bohr,

Ca si mir en Hei sen berg in het la bo ra to ri um na der on der zocht. De ge mid del de he den -

daag se uni ver si tai re be stuur der zou een rol be roer te krij gen als de ze zou ho ren dat een

top on der zoeks groep tij dens werk tijd in de bi o scoop zou zit ten, in het zwem bad ple zier

had of met klap per pis tool tjes vol strekt nut te loos on der zoek ver richt te. Ca si mirs  auto -

biografie Het toe val van de wer ke lijk heid geeft ove ri gens nog an de re bruik ba re voor beel den 

van de ze hou ding van ern stig spel. Hij leid de ge rui me tijd het on der zoek sla bo ra to ri um

van Phi lips. Daar over meldt hij dat hij de meest bruik ba re din gen haal de uit za ken waar aan 

hij niet ge acht werd te wer ken. En van een sab ba ti cal in Cam bridge meldt Ca si mir dat hij

daar de kunst leer de om op zijn dooi er ge mak heel hard te wer ken. (Al weer een aan be ve -

ling voor EZ of voor OK&W: richt het di rec to raat voor ‘er nstig spel’ op).

Het zal dui de lijk zijn dat ba lans en even wicht in het le ven gaan sta ti sche maar een

dy na mi sche aan ge le gen heid is. We zijn er naar ‘op zoek’, het is een weg die we te gaan

heb ben in een pro ces van val len en op staan. Het is eer der het le ven de even wicht van een

stro men de ri vier dan van een stil staand en ver zilt meer. De ri vier heeft bron nen no dig

om fris te blij ven, een bed ding om niet te ver vloei en (al is op lan ge re ter mijn ook die bed -

ding ver an der lijk) en iets dat veel gro ter is dan die ri vier waar in zij kan uit stro men. Voor

ons zoe ken naar ba lans geldt het zelf de: we heb ben bron nen no dig om ons te in spi re ren

tot ver an de ring, we heb ben per soon lij ke en in sti tu tio ne le bed din gen no dig om de ze ver -

an de ring struc tuur en be stand te ge ven, en we heb ben een band no dig met wat veel gro -

ter is dan wij zelf en onze struc tu ren (de ze band wordt van ouds her met re li gio aan ge duid).

Dat zoe ken naar ba lans en om heel en ge zond te wor den is in der daad een pro ces

van val len en op staan. An selm Grün, be ne dic tij ner mon nik, be wind voer der van een gro te

ab dij, gees te lijk ad vi seur van ve len, en suc ce sau teur van boe ken over on der meer in ner lij -

ke rust  heeft dat niet lang ge le den aan den lij ve er va ren. Van we ge zijn zo bruik ba re en
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her ken ba re in zich ten en zijn war me ma nier om de ze over te dra gen, is hij een (te) veel

ge vraagd spre ker. Na af loop van weer een le zing wist hij niet meer waar hij was en waar

hij naar toe moest. In de war en ook fy siek ont re geld werd hij in een zie ken huis op ge no -

men. Het bleek om een flin ke schild klier sto ring te gaan. De ze was zo fa na tiek stof fen gaan 

pro du ce ren dat  Anselm in der daad in staat kon blij ven maxi maal te pres te ren: als be stuur -

ver ant woor de lij ke in de ab dij, als schrij ver, als ad vi seur, als spre ker. Maar ook bij hem

bleek uit ein de lijk maxi maal pres te ren een flin ke prijs te kos ten. Mijn uit no di ging om van -

daag hier te spre ken wees hij dan ook vrien de lijk af. Maxi maal is ver re van iden tiek met

op ti maal.

Met mijn vrouw was ik twee we ken ge le den — op zoek naar ba lans — een week je

te gast bij de ab dij van Ma ria La ach. Op weg daar heen viel me in de trein het ge drag van

een con duc teur op. Die man had op een aan ste ke lij ke ma nier goe de zin. Hij nam voor ad -

vie zen de tijd, was vrien de lijk, voor ko mend en toch met re sul taat stu rend je gens men sen

die zich al dan niet moed wil lig tus sen twee de en eer ste klas had den ver gist. Bij een me -

vrouw die geen con tant geld had om een ICE- toe slag te ko pen ging hij rus tig zit ten: “Dat

gaan we sa men eens mooi op los sen, me vrouw”, hoor de ik hem zeg gen. Daar na ging hij

flui tend naar de vol gen de wa gon. Op de ze ma nier kreeg hij waar schijn lijk niet de he le

trein ‘af’, maar wat hij kon doen deed hij goed. Op nieuw zien we hier het ver schil tus sen

maxi maal en op ti maal. En ook hoe een in ner lij ke hou ding za ken kan ver an de ren. Het zelf -

de werk, de zelf de uit gangs si tu a tie, kan door een an de re hou ding tot heel an de re re sul ta -

ten wor den ge leid. ‘Go ede zin’, of an ders ge zegd een ‘go ede men ta li teit’, is op nieuw een

spi ri tu e le aan ge le gen heid. En de ene geest kan de an de re geest aan ste ken: die aan van ke -

lijk nog al ner veu ze en be druk te me vrouw lach te na af loop van de for ma li tei ten ook —

on danks de meer kos ten. Ik ver moed dat de ze con duc teur zel den met ge weld da di ge res -

pons te ma ken krijgt, dat zijn ziek te ver zuim erg mee zal val len, en dat hij thuis niet veel an -

ders is — zo hoop ik voor zijn dier ba ren.

In Maria Laach werkte ik binnen het ritme van het kloosterlijke ge tij den ge bed en de 

ontspanning en de goede verzorging van het bij het klooster behorende ‘Se eh otel’ aan

enkele teksten die ik had toegezegd — waaronder deze van vandaag. Ik maakte er geen

maximale, maar voor mijn gevoel wel optimale uren. In de oude kloosterkerk werd

tijdens de getijden mijn blik vaak een beetje omhoog getrokken, naar een groot en

kleurrijk Christus-mozaïek. Daarnaast de volgende evangelietekst: “Ego sum via, veritas

et vita — Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Leven, het leven van de geest, is niet

een kwestie van theorie, een leer of een doctrine — die behoren eerder tot de

noodzakelijke bedding dan het levend water van de rivier — maar van personen, met de

uitgebeelde Persoon als voorbeeldig en na te volgen inspiratiebron, zingever en doel. En

ons verlangen naar verandering, naar heling en balans is eveneens een aangelegenheid

tussen personen, al dan niet in verbanden verenigd. ‘t Schijnt zo te zijn dat als er ook maar 

twee of drie personen in een goede mentaliteit bij elkaar zijn, dat dan vanzelf er ook een

Persoon met een hoofdletter in hun midden is. In die geest kunnen afgesleten woorden

als samenleving en gemeenschap weer een levende en helende betekenis krijgen. 
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In di vi du a li se ring en en ga ge ment; re li gies en re la ties in de
he den daag se cul tuur*

Jacques Jan sen**

Het the ma ‘Heel de mens — op zoek naar ba lans’

ver wijst naar de spi ri tu a li teit in ons be staan, onze

le ven so riën ta tie waar mee we de ba lans stel len.

Hoe staat het nu met re li gie, spi ri tu a li teit en het

en ga ge ment van het individu in onze te gen woor di -

ge Ne der land se cul tuur? Hoe geën ga geerd zijn

men sen in een tijd perk waar in we spre ken van in di -

vi du a li se ring en se cu la ri se ring? Als zo eens om je

heen kijkt, zie je een pa ra dox. Re li gies staan op in -

stor ten, zo wordt ons ge meld, en men sen zijn op

zoek naar al ler lei nieu we vor men van re li gie en spi -

ri tu a li teit. Hoe God ver dween uit Jor werd van Geert Mak ver schijnt en vrij wel te ge lij ker tijd

komt HP/De Tijd met het the ma num mer “De te rug keer van God in Ne der land”. In de

krant staan ar ti ke len over de op komst van een ge ne ra tie die re li gi eus blan co is. Maar ook

le zen we over de stel ling dat re li gie even zeer van al le tij den is als het men se lijk te kort. 

1 De re li gi eu ze si tu a tie

Ne der land was een over we gend chris te lij ke na tie. His to risch zie je de schei dings lijn die

be stond tij dens het twaalf ja rig be stand te rug in de lijn tus sen de over we gend ka tho lie ke

Zui de lij ke Ne der lan den en de over we gend or tho dox pro tes tant se ‘bi jbelgo rdel’ me teen

ten noor den van die lijn. Ver der op in de Noor de lij ke Ne der lan den wa ren de re li gies

meer gemengd. Langs de be stands lijn, waar pro tes tan ten en rooms- ka tho lie ken dicht bij

el kaar woon den, kwam het meer aan op de ei gen iden ti teit. Dat pa troon is in de peri o de

van ver zui ling, toen re li gi eu ze maat schap pe lij ke or ga ni sa ties ontstonden, en ook nu nog

te rug te vin den. (De Is lam is, niet ver won der lijk, heel an ders ver deeld in Ne der land;

meest in de gro ter ste den in het mid den, bij na ner gens in het noor den, zui de lijk Lim burg

of Zee land.)

Wat je ver der van de ver zui ling kunt den ken, de ver zui ling was ook een open heid

naar de maat schap pij waar in het maat schap pe lijk en ga ge ment werd ge ka na li seerd. Het
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pro bleem nu is dat in de maat schap pij nog geen goed ant woord op de ontzui ling is

ge von den.

Het SCP- rap port Se cu la ri se ring in de ja ren ne gen tig te kent de trend van

da ling van ker ke lijk heid op al le fron ten. Er is een te rug gang van

lid maat schap; 

kerk be zoek;

deel na me aan ri tu e len;

re kru te ring, lei der schap.

Vol gens de sta tis tie ken groei en de on ker ke lij ken nu de he mel in.

Ne der land loopt wat dit be treft in Eu ro pa voor op, voor al als het de ker ke lijk heid van jon -

ge ren be treft: 60% van hen is geen lid, en daar mee be kleedt Ne der land de 16e plaats wat

be treft ker ke lijk heid. De jeugd is een zeld zaam heid in de pa ro chies.

Even wel, ont ker ke lij king is een pro ces dat in heel Eu ro pa plaats vindt. Het is per ge -

bied echter an ders ge kleurd. Met na me hoe de schei ding tus sen kerk en staat is ge or ga ni -

seerd, heeft veel in vloed op de ma nier waar op re li gie en kerkelijkheid in de prak tijk en in

de sta tis tie ken verschijnt. In Scan di na vië waar nog een staats kerk is, is bij na ie der een lid,

maar komt nie mand in de kerk. In Fran krijk is de R.K.-kerk nog een na tio naal mid del punt

en kreeg bij voor beeld pre si dent Mit terand een ker ke lij ke be gra fe nis.

Ne der land on der scheidt zich van die lan den door dat het van ouds her een land is

met ve le re li gies — er zijn ten min ste al tijd re la tief gro te groe pen pro tes tan ten en

rooms- ka tho lie ken.

2 Se cu la ri se ring of in di vi du a li se ring

Leg naast die trend de eer der ge noem de pa ra dox van het si mul taan ver dwij nen en te rug -

ke ren van God in Nederland, en je moet je af vra gen: is het se cu la ri se ring of in di vi du a li se -

ring?

Paul Schna bel van het SCP is dui de lijk: “Het is voor bij met de kerk: ze ver dwijnt

niet in de strijd, maar puur uit ge brek aan be lang stel ling”. Of neem de ti tel van een boek

van A.N. Wil son: De be gra fe nis van God.

Krij gen de ver lich te fi lo so fen hun ge lijk?

Dat valt te be zien:

» Zijn we wel zo ver licht als je de op komst van de nieu we ma gie ziet:

40% van de men sen ge looft in won de ren!

» Je moet ook het be lang, psy cho lo gisch en so cio lo gisch, van re li gie

niet on der schat ten (11 sep tem ber 2001 laat zien dat Ame ri ka dat
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be lang heel erg on der schat heeft).

» Er is geen aan was voor het hu ma nis tisch ver bond of het atheïs me in

Ne der land.

» Het so cia lis me als mo re le en po li tie ke kracht gaat in Ne der land de -

zelf de weg als de ker ken.

Re li gie is ver gaand geïn di vi du a li seerd en ge de mo cra ti seerd. In di vi du e le ge loofs be le ving is

niet nieuw —  La Bruyè re in de 17e eeuw; Søren Kier ke gaard in de 19e eeuw — maar die

in di vi du a li se ring is er nu voor ie der een: ie der een ge looft op een ei gen wij ze.

Kern woor den van de nieu we re li gi o siteit:

bri co le ren

‘za ppen’,

patchwork.

Men sen me an de ren tus sen al ler lei waar den en over tui gin gen door, en

dat geldt zelfs voor con ser va tie ve ge lo vi gen

In de per soon van Jo han Cruijff staat nu de Post mo der ne Me an dertha ler op: “Ik ge loof

wat ik denk dat er is.”
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Zelf en cul tuur zijn in onze tijd gefragmentariseerd.

Cul tuur was van ouds her ge o gra fisch ge bon den en het zelf was aan ge -

past aan één daar bij be ho ren de si tu a tie.

Van daag de dag le ven in el ke gro te stad de cul tu ren door el kaar. Het

zelf is een pro bleem ge wor den: jíj moet het zelf ma ken.

In di vi du wor den is een op ga ve voor het veel vou di ge zelf. Het zelf is een com plexe cul tu -

re le com bi na tie; de cul tuur waar van wij deel uit ma ken ligt ver spreid in onze ve le zel ven.

Het zelf is een di a lo gisch zelf; elk mens is een dis cus sie groep.

3 Nieuw en ga ge ment

Onze blik op de toe komst van maat schap pe lij k en re li gi eus en ga ge ment wordt ver troe -

beld door de rap por ten die de toe komst van uit het ver le den be re ke nen. Bij voor beeld

God in Ne der land van G. Dek ker e.a.

An de re rap por ten har ken weer te veel bij el kaar als ze stel len dat het zin dert en

knis pert van de re li gie — bij voor beeld An ton Hars kamp e.a.: De re li gi eu ze ruis.

De tijd geest is an ders: er is meer in te res se in re li gie (blijkt uit het SCP- rap port) en

de se cu la ri se ring stopt. Gods beel den zijn vaag maar aan we zig: ‘Let’s rein vent the Gods’.

We wor den een re li gi eu ze proef tuin: Green peace, Am nes ty, EO jon ge ren, Taizé, Pa rijs,

Jon ge ren da gen in Ro me 2000 en To ron to 2002. Op mer ke lijk is ook dat de Ne der land se

jeugd wel vaak bidt — in te gen stel ling tot ker ke lijk heid neemt de jeugd hier de der de

plaats in in Eu ro pa.

Vroe ger wa ren er ‘meer pa ro chi a nen dan ge lo vi gen’ (Van Duin ker ken); nu zijn er

meer ge lo vi gen dan pa ro chi a nen. Er komt een vorm van ge lo ven zon der bin din gen op

 ( ‘believing wit hout be lon ging’ — G. Da vie) die juist de mas sa li teit op zoekt: het is ‘Ich und

Mas se’. Jon ge ren ver schui len zich voor even in de mas sa li teit van de EO- jon ge ren dag,

Taizé of het paus be zoek. Die ban den zijn pro vi so risch, van kor te duur, en heb ben wei nig

ef fect op da ge lijk se le ven. Geen bin din gen en mas sa li teit: de re li gi o si teit wordt ge ken -

merkt door een an ti- in sti tu tie hou ding; men wil flexi bi li teit.

4 An ti- in sti tu tie hou ding

Die an ti- in sti tu tie hou ding doet zich op di ver se ter rei nen voor. Te ge lijk zien we nieu we

in sti tu ties ont staan die die flexi bi li teit struc tu re ren.

Flexi be le institu ties:

Ar beid = werk zon der baan, job zon der be trek king 

Ý Uit zend bu reau
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Re la ties = steeds jon ger aan ge gaan, steeds ou der pas voor vast 

Ý Lat- re la tie

Jeugd cul tuur = la bel, iden ti teit: geen ‘punk’, maar ‘Piet’

Ý com mer cie

Po li tiek: geen par tij, geen ide o lo gie, geen ge schie de nis 

Ý is sues, per so nen, re cla me

Re li gie: geen lid maat schap, kerk be zoek

 Ý new age, syn cre tis me/con su men tis me, reïn car na tie.

Het gas ten ver blijf over te kend, het kloos ter raakt leeg.

Lijf spreuk: ‘Ve ra nder van baan (part ner, re li gie, etc.) voor dat de baan

(part ner, re li gie, etc.) jou ver an dert.’ (Zie bij voor beeld Ri chard Sen -

net: De flexi be le mens / The Cor ro si on of Cha rac ter)

5 Ty pe ring nieu we re li gi o si teit

Da niè le Her vieu- Lé ger geeft in: Le pè le rin et le con ver ti de ken mer ken van de ou de en nieu -

we re li gi o si teit als volgt:

Het klas sie ke beeld: de ‘g el ov ige’ Te gen woor dig: de Pel grim

Prak tijk van de ge lo vi ge Prak tijk van de pel grim

» ge nor meerd » au to noom

» groeps ver band » in di vi du eel

» her haal de deel na me aan cul tus » uit zon der lijk

» ver plicht » vrij wil lig

» ge fixeerd » ge mo du leerd

» zelf de plaats » mo biel

» ster ke on to lo gie: gro te ver ha len; in -

trin siek

» zwak ke on to lo gie: op weg naar een

on be kend X; ‘quest’

Da ni el Bat son sluit bij dit on der scheid aan. Van ouds is er een zoe ken naar wa re re -

li gie, voor bij bi got te rie en au to ri ta ris me. Bin nen de kla ssie ke hou ding blijkt ech ter dat de

re li gi o si teit heel sterk steunt op so cia le druk: “de mu ren ma ken de chris te nen.” Daar te -

gen over plaatst hij de zoe ken de quest- re li gi o si teit die meer ken mer kend is voor onze te -

gen woor die cul tuur. ‘Quest is best’, zo zou gel den, maar hij ziet ook een pa ra dox ont -

staan. Ter wijl op het in di vi du e le ni veau de klas sie ke re li gi o si teit niet ge re la teerd is aan

gro te re to le ran tie en meer sen si ti vi teit voor de no den van an de ren, zijn re li gi eu ze in sti tu -

ties, voor al ge steund door de ze ge lo vi gen, wer ke lijk be gaan met het lot van de on der -

druk ten in de sa men le ving en hel pen ze die op al ler han de ma nie ren. De klassieke

gelovigen zijn maatschappelijk invoegbaar, politiek actief en bereid tot vrijwilligerswerk:

ze produceren sociaal ka pi taal. De moderne zoekende gelovige is te druk met zichzelf.

Het SCP on der zoek Vri jwi ll igers toont in der daad aan dat voor de quest- ge lo vi ge

vrij wi li ig heid niet hoog wordt aan ge sla gen.
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Hoe nu ver der: op nieuw be gin nen op ba sis van de an ti- in sti tu tio ne le ‘quest’Hoe nu 

ver der: op nieuw be gin nen op ba sis van de an ti- in sti tu tio ne le ‘quest’? Struc tu ren ver dwij -

nen, het ver trou wen in in sti tu ties is ver lo ren. Er is nieuw po ten tieel: er zijn re li gi eu ze er -

va rin gen bin nen de ker ken en daar bui ten. Maar, we kun nen niet op nieuw be gin nen. We

kun nen niet over onze in sti tu ties heen groei en, die in sti tu ties ge ven na me lijk ook

mo ge lijk he den

We zit ten met het on op ge los te pro bleem van de maat schap pe lij ke be trok ken heid

dat met de ont zui ling is ont staan. Ik wil dit toe spit sen op de re la tie tus sen kerk en staat

met de daar bij be ho ren de vraag of re li gie pri vé- zaak is of so ciaal ka pi taal.

De ver zui ling was een or de ning van de schei ding kerk en staat met be houd van de

maat schap pe lij ke be trok ken heid. Ont zui ling en se cu la ri se ring heb ben tot een spas ti sche

re la tie tus sen kerk en staat ge leid. De on be ant woor de vraag is: door wie wor den de ont -

zuil de men sen ge bon den en ver bon den?

In dat va cuüm ont popt de stat zich als ze den mees ter, als le ve ran cier van ethiek en

mo raal. Daar toe moet die staat een nieu we ci vil re li gi on ont wer pen.

De con tou ren van de ze nieu we ci vil re li gi on zijn:

An ne Frank, Twee de We reld oor log

Ko nink lijk huis

Goe de week nieu we stijl (30 april tot en met 5 mei)

Als je de staat als ze den mees ter niet wilt, wat dan: Duits land geeft een an de re or de ning.

De SPD heeft zich hier mee be zig ge hou den voor het Duits land van na de wen de en kwam

tot de con clu sies:

Re li gi on ist kei ne Pri vats a che

“zu ei ner ethi schen Fun die ring ist [der Staat] aber auf Kirchen und

 Religionsgemeinschaften an ge wie sen, da er selbst für die se Wer te in

der Ge sell schaft nicht sor gen kann”. (229)

“Es liegt im wohl ver stan de nen In te res se des Staates und sei ner  Bür -

gerinnen und Bür ger, dass die Kirchen auch zukünftig in vielfäl ti gen

Be reichen un se rer Ge sell schaft en ga giert sind.” (235)

 “Die fi nan ziel le Ba sis der Kirchen kann zum Wohle des Men schen ge -

sichert wer den” (239).

 “Dia log be mü hun gen”, “Dia log”, “Ge dan ken aus tausch”,  “ Konsul ta -

tionsprozesse”, “frucht ba re Ge sprä chen” (12), “Part ner schaft li che Zu -

sam men ar beit” (230).
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We moe ten zoe ken naar nieu we ver hou din gen in de schei ding kerk en staat in een ont -

zuild land. Re li gie en staat sterk schei den zo als nu ge beurt, be te kent ook dat ze er gens

weer met el kaar in ver band moe ten staan. Ook van bui ten de ker ke lij ke in sti tu ties komt

dit ge luid. Zo spreekt Ga briël van den Brink van een “be scha vings of fen sief” en hij trekt

zelfs de con clu sie dat “de zin van ons be staan al leen [kan] wor den ont leend aan dat ge ne

wat ons be staan te bui ten gaat.”
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Tafelrede

Erik Borg man*

Toen ik zag dat de ti tel van dit Chris te lijk- So ci aal

Con gres is ‘Heel de mens — op zoek naar ba lans’,

dacht ik te rug aan die Ame ri kaan die mij ver tel de

dat vroe ger, als hij en zijn broers en zus sen za ter -

dag avond uit gin gen, zijn moe der placht te zeg gen:

‘H ave a good time and be good’ — veel ple zier en

ge draag je. En zij ant woord den dan: ‘M ake up your

mind, ma!’ ‘Heel de mens’ en ‘b alans’? — ma ke up

your mind, ma! 

In ie der ge val, wie be reid zou zijn in zee te

gaan met de ze he le mens, zou wei nig ba lans aan -

tref fen, maar in plaats daar van ie mand die nog al tijd ‘s avonds zijn bed even moei lijk in

komt als hij er ’s mor gens uit op staat, die elk mo ment van de dag of nacht te por ren is

voor een be zoek aan een mu se um, kerk of bi bli o theek, maar met geen stok naar het

zwem bad te krij gen is, ook niet in Ita lië bij tem pa ra tu ren bo ven de der tig gra den. Met an -

de re woor den, voor mij is het ro man ti sche vi sioen van een har mo ni eus le ven van ’s mor -

gens vis sen, ’s mid dags ja gen en ’s avonds fi lo so fe ren voor al een schrik beeld — of een

aan lei ding om nóg meer een avond mens te wor den dan ik toch al ben.

Maar waar om zo veel aan dacht voor mij. U zult ook wel niet al le maal het top punt

van even wich tig heid zijn; an ders zou u niet naar een con gres gaan waar zo harts toch te lijk

ge zocht wordt naar ba lans en heel heid, zo wel maat schap pe lijk en cul tu reel als per soon -

lijk. Een eet zaal be volkt met men sen uit ba lans, dus. Goed nieuws, wat mij be treft, want

zo kun nen we met onze ver schil len de on even wich tig he den el kaar dan wel niet in even -

wicht bren gen, maar we kun nen el kaar wel steu nen en zor gen dat wij in ie der ge val, in al

onze on uit ge ba lan seerd heid en mis schien zelfs wan kel heid, over eind blij ven.

Want eer lijk ge zegd ge loof ik ook niet zo dat ba lans en even wicht cen tra le bij bel se

en chris te lij ke waar den zijn. Mis schien wordt mijn blik ver troe beld door mijn ei gen be -

per kin gen en de fec ten, maar de chris te lij ke tra di tie is voor mij al ler eerst be volkt met vol -

ko men on even wich ti ge fi gu ren als Fran cis cus van As si si die een me laat se om helst, van de

on uit ge ba lan seer de Ca tha ri na van Sië na die — met ex cu ses, het is een beet je on sma ke lijk 
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praat je bij het eten — de et ter op drinkt uit een wond van de zie ke die zij ver zorgd om zo

haar let ter lijk ma te lo ze ver bond heid met hem uit te druk ken. Het is de tra di tie van Ma ria

die vol uit zingt dat ge rin gen ver he ven zul len wor den en mach ti gen van hun troon ge sto -

ten, toch ook niet echt even wich tig, en van Je zus die ter wijl hij met zijn vrien den bij el kaar 

is om plech tig en fees te lijk maal tijd te hou den zich half ont kleedt en de an de ren de voe ten 

wast. Al le maal nog veel mo no ma ner en on uit ge ba lan seer der dan u en ik, al le maal eer der

aan spo rin gen om onze even wich tig heid nog veel ver der te ver lie zen.

’Ma ke up your mind, ma!’ Als er ge ko zen moet wor den tus sen ‘b alans’ en ‘heel de

mens’, lijkt de chris te lij ke tra di tie dui de lijk te kie zen voor ‘heel de mens’. Waar door er

dus toch nog hoop is voor ons, on uit ge ba lan seer den. Want als wij ons zelf eerst in ba lans

moe ten bren gen al vo rens het ko nink rijk der he me len te mo gen bin nen gaan, of als het in

ba lans bren gen van ons zelf en onze we reld onze ma nier zou zijn om het ko nink rijk der

he me len bin nen te gaan, dan had den we het wel kun nen schud den. Im mers, hoe zou den

wij in onze on even wich ti ge cul tuur even wich tig kun nen le ven? Hoe zou den wij los kun -

nen ko men van de cul tuur die ons om vat en door trekt?

Dat ik op de uit no di ging om hier van avond te spre ken meen de te moe ten in gaan, dat is te

dan ken — of zo u wilt te wij ten — aan mijn ver bon den heid met de or de van de pre di king, 

de or de der do mi ni ca nen. Wie in het spoor gaat van een man als Do mi ni cus, van wie de

tra di tie zegt dat hij al tijd over God of tot God sprak — ook al niet be paald het toon beeld

van even wich tig heid dus — wie in het spoor van de ze man gaat, kan maar moei lijk an ders

doen dan in ie der ge val daar spre ken waar hij ge vraagd wordt. Ook al is de set ting een

beet je vreemd, want ik weet ook niet zo goed wat in een si tu a tie als de ze nu pre cies een

ta fel re de is.

Enig zicht op wat dit zou kun nen zijn, kreeg ik tij dens mijn Ita li aan se va kan tie in het

voor ma li ge San Mar co- do mi ni ca nen kloos ter in Flo rence, dat som mi gen van u mis schien

ken nen van we ge de wer ke lijk schit te ren de fres co’s die fra’ An ge li co daar in de cel len van

zijn me de broe ders maak te. Maar op de muur van de ref ter, de eet zaal van dit kloos ter,

schil der de Gi o van ni An to nio Sog li a ni een eeuw la ter een fres co van Do mi ni cus die met

zijn broe der aan een le ge eet ta fel zit en die met op ge he ven han den bidt om voed sel dat

in der daad met man den vol door twee en ge len wordt aan ge dra gen. De af beel ding ver wijst 

naar een le gen da ri sche ge beur te nis uit het le ven van Do mi ni cus, maar wie met uit zicht

hier op zijn maal tij den nut tigt, die kan vol gens mij haast niet an ders dan wat op zijn bord

ligt zien als een ge schenk uit de he mel. Het feit dat de com mu ni teit te eten heeft wordt

dank zij de schil de ring een te ken van de bij zon de re god de lij ke zorg voor de vol ge lin gen

van Do mi ni cus, van de god de lij ke be trok ken heid bij hen die als hij met le ge han den dur -

ven te staan en dur ven te vra gen. Zo is de af beel ding te ge lij ker tijd een aan spo ring de ei gen 

on af heid en af han ke lijk heid on der ogen te zien, te zien dat nie mand in zich zelf een com -

pleet en uit ge ba lan seerd per soon is of hoeft te zijn. We hoe ven ons niet heel en even -

wich tig te ma ken, we hoe ven ons slechts heel te la ten ma ken en in ba lans te la ten

bren gen.

Dit is meer dan een ver los sen de en ont kram pen de vi sie op ons ei gen, in di vi du e le

be staan, al is het dat ook. Dat is te ge lij ker tijd ech ter de chris te lijk- so cia le vi sie van de
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 bedelorden zo als ze met na me in de twaalf de eeuw ont ston den en een kern pa ra dox van

de chris te lij ke tra di tie her ont dek ten. Het is de ont dek king dat het es sen tië le niet te ver -

ove ren valt, niet te ma ken is, niet te be zit ten. Daar om is het waar lijk goe de le ven niet een

le ven van strijd om ten kos te van an de ren te ver krij gen en te be hou den wat schaars is, zo -

als dat in de twaalf de eeuw ont stond en in onze tijd het le ven is ge wor den. Het wa re le -

ven is een le ven van open heid om te ont van gen, van hun ke ring om te krij gen, in het ge loof 

dat juist dan wat wer ke lijk van be lang is ge schon ken zal wor den. Daar om: za lig de ar men,

za lig de ver drie ti gen, de zacht moe di gen en zij die hon ge ren en dor sten naar

ge rech tig heid.

En als u het mij toe staat, in de ze lijn ligt het dus niet min der voor de hand te stre ven 

naar een even wich tig le ven voor ons zelf, of men sen met al le kracht te sti mu le ren om te

stre ven naar een even wich tig le ven. In de ze lijn ligt het voor de hand te stre ven naar ver -

hou din gen waar men sen on even wich tig kun nen zijn om dat zij, als het no dig is, door an de -

ren weer in even wicht wor den ge bracht. Te stre ven dus naar een sa men le ving waar in

men sen die vol uit hon ge ren en dor sten naar ge rech tig heid, zich wer ke lijk za lig kun nen

we ten.

Maar ik wil hier niet uw con gres dis cus sies over doen. Te rug dus naar ons, zo als we hier

zit ten. Want onze we reld is on even wich tig, onze cul tuur is on even wich tig en dus is ons

le ven on even wich tig — dat lijkt mij nau we lijks te ont ken nen. We wer ken te hard, we

dra gen te zwa re en te veel uit een lo pen de ver ant woor de lijk he den, ons werk en onze tal lo -

ze an dere plich ten ver vreem den ons van el kaar en van ons zelf. En te ge lij ker tijd, zon der

werk en ver plich tin gen voe len we ons nog veel meer ver vreemd. Met al les wat we heb -

ben en al les wat we heb ben be reikt zijn we vaak niet ge luk kig en we gaan op zoek naar

‘heel de mens’ die ver lo ren zou zijn ge gaan, ons zelf als we niet uit kij ken op za de lend met

nog een on mo ge lij ke taak er bij.

Mij helpt het — en ook daar om ben ik do mi ni caan — om dan te be den ken dat ons

soms ge luk ki ge en soms on ge luk ki ge, ons nu en dan har mo ni eu ze maar va ker cha o ti sche

en ver wil der de le ven, dat dát is wat we zijn. Wij zijn al ons zelf als we ons he le zelf zoe ken,

als we we ten dat we be de laars zijn, dat we wach ten op an de ren die ons ge ven wat ons

ont breekt, die ons ne men zo als wij zijn in onze on even wich tig heid en ge brek kig heid, en

het aan vul len met wat zij zelf zijn, waar schijn lijk even on even wich tig en ge brek kig, maar

dan toch weer heel an ders. Wij zijn ons zelf als we wer ke lijk met el kaar eten.

In een be ken de pas sa ge windt de apos tel Pau lus zich erg op over de ma nier waar op

de chris te nen in Ko rinthe met el kaar eten. ‘I eder ge bruikt bij het eten vlug zijn ei gen maal, 

met als ge volg dat som mi gen hon ger heb ben en an de ren dron ken zijn’ (1 Kor. 11, 21).

Pau lus keert zich niet te gen over vloe dig eten en drin ken op zich, maar sa men eten, en

met na me sa men eten in de geest van Je zus de Ge zalf de, be te kent voor Pau lus wach ten

op el kaar, oog heb ben voor el kaars be hoef ten en je daar door la ten ge zeg gen. We zijn al -

le maal on even wich ti ge en on af fe per so nen, men sen met onze ei gen hang ups en onze ei -

gen ge voe lig he den. De een zegt te veel en de an der te wei nig, de een wil te veel de touw -

tjes in han den heb ben en de an der neemt te wei nig ver ant woor de lijk heid, de een

oor deelt te snel en te scherp en de an der is te wei nig kri tisch — dat wil zeg gen, ie der op
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zich ge no men. Maar waar het luis te ren van de één de an der tot woor den brengt waar van

hij niet wist dat hij ze in zich had, of waar de bot sing van twee ster ke en diep- tegen strij di -

ge over tui gin gen tot een nieuw in zicht leidt, daar wordt iets ge deeld dat aan nie mand toe -

be hoort, maar een ga ve is voor al le be trok ke ne. 

Dat er en ge len zijn die der ge lij ke ga ven met man den te ge lijk aan dra ge n — ik hoop

dat ze er wa ren en nog zul len zijn, tij dens het eten, tij dens de bij een komst van de ze da gen, 

ge du ren de de rest van ons le ven. Zo dat er in ons ge loof daagt dat we van der ge lij ke ga ven

kun nen le ven. Het zou ons le ven, het zou onze we reld fun da men teel ver an de ren.
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Workshop 1 Ont dek de kracht van de zwak te — heel
wor den aan el kaar

Het cen tra le the ma van de work shop was de per soon van Hen ri Nou wen en zijn

ge dach ten goed met be trek king tot ge meen schaps le ven en de di rec te re la tie met men sen

met een ver stan de lij ke han di cap. Al snel ont stond een le ven dig dis cus sie naar aan lei ding

van de pre sen ta tie van een vi deo over de Ark en de per soon Hen ri Nou wen. Vra gen als

“hoe werkt het dan in de prak tijk”, “hoe kom je aan ge mo ti veer de men sen”, “moet en

kan het roer om in de zorg” ston den cen traal in de ze ge dach ten wis se ling. 

On ge acht cul tu ren, maat schap pe lij ke en re li gi eu ze ach ter gron den, roe pen men sen 

met een ver stan de lij ke han di cap de men sen in hun om ge ving op tot na den ken, ont haas -

ting, on der zoek naar ei gen mo tie ven etc. In de vi deo werd dat als volgt ver woord: “of we

het wil len of niet, zij hou den ons bij de les van het le ven”. In eer ste in stan tie ging het om

per soon lij ke ver ha len en re flec ties, om gaan met onze ei gen lij dens com po nent, met onze

le vens ver vul ling en vreug de, met op zoek zijn naar een ge voel van “be lon ging”. De ana ly se 

was snel ge maakt: we zijn als sa men le ving nau we lijks in staat de ze “spi ri tu a li teit” te in te -

gre ren. Hoe het ver der moet was een as pect dat we van we ge de tijds fac tor te wei nig

kon den uit wer ken. 

Voor mij is tel kens weer op val lend dat men sen bij zon der geïn tri geerd ra ken door

het ge dach ten goed van De Ark. Ik ver trouw er op dat de ze gees te lij ke in spi ra tie, die een

sterk ge mis is in onze geïn dus tri a li seer de sa men le ving, door zal blij ven wer ken in hun en

ons da ge lijk se le ven.

Work shop lei der: Pie ter Pee re boom, di rec teur Ark ge meen schap Gou da 
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Workshop 2 Heel de mens in de or ga ni sa tie — over Hu man
Ca pi tal ma nage ment

Als op stap voor de dis cus sie een kor te schets van de wij ze waar op per so neels ma nage -

ment zich de af ge lo pen vijf tig jaar heeft ont wik keld. Van een per so neels ad mi ni stra tie in

de ja ren veer tig en vijf tig, ver schoof het ac cent naar per so neels be heer. On der in vloed

van de maat schap pe lij ke aan dacht voor de mo cra ti se ring en ma cro- eco no mi sche pro ces -

sen als stag fla tie, ging men in de or ga ni sa tie op een an de re ma nier aan kij ken te gen de

com po nent van het per so neels be heer. Het per so neels be leid met een men se lijk ge laat

deed zijn in tre de in de on der ne ming. De ze be we ging werd in de ja ren ze ven tig in ge zet.

Van af 1982 hecht men hier de term Hu man Re source Ma nage ment aan. Een nieu we loot

aan de ze stam van het per so neels be leid is Hu man Ca pi tal Ma nage ment (HCM).

Als werk de fi ni tie voor HCM wordt ge bruikt: ‘de com bi na tie van ken nis, vaar dig he -

den en er va ring van me de wer kers bin nen een or ga ni sa tie’. Per de fi ni tie kan de ze men se -

lij ke com po nent van de or ga ni sa tie niet ge ko pi eerd wor den. De ken nis en er va ring die

me de wer kers be zit ten, geeft de or ga ni sa tie een unie ke po si tie ten op zich te van zijn con -

cur ren ten. Wan neer de or ga ni sa tie de ze men se lij ke fac tor weet te be hou den en te ont -

wik ke len zal zijn po si tie ten op zich te van an de re or ga ni sa ties wor den ver sterkt. De com -

po nent van er va ring en ken nis van me de wer kers wordt aan ge duid als een ka pi taal goed.

Cen tra le woor den zijn: 

» ken nis uit wis se ling tus sen me de wer kers;

» een le ren de or ga ni sa tie die ri si co’s aan gaat en van de ze er va rin gen leert;

» af stem ming van de ver schil len de ka pi taal vor men bin nen de or ga ni sa tie; 

» de ar beids or ga ni sa tie wordt be na derd als een ge meen schap;

» men vraagt lei der schap in plaats van ma nage ment dat op be heer sing is ge richt.

In bei de ron den waar in de work shop werd ge hou den was de eer ste re ac tie na ge noeg

una niem. Al le deel ne mers vin den HCM een in te res sant con cept waar bij men ge neigd is

om te den ken dat het een te op ti mis ti sche kijk heeft op de mens bin nen de or ga ni sa tie.

En ke le in te res san te mo men ten uit de dis cus sie.

Is HCM een mo del dat ge schikt is om de be trok ken heid van me de wer kers op de or ga ni -

sa tie te ver gro ten? Met na me in de eer ste work shop ron de ging er veel aan dacht uit naar

dit vraag stuk.

Een aan tal van de deel ne mers ver te gen woor digt een or ga ni sa tie die na druk ke lijk

een chris te lij ke iden ti teit heeft. Men wil han den en voe ten ge ven aan die iden ti teit in een
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or ga ni sa tie die groot is en (zeer) ge de cen tra li seerd is. Een woord als ‘g emee nschap’ in

het con cept van HCM, vindt men dan ook een moei lijk te ver ta len be grip. Gro te or ga ni -

sa ties her ber gen zo’n di ver si teit aan men sen dat het de vraag is of men daar in recht kan

doen aan het con cept van ‘heel de mens’, ‘g emee nschap’ en een door een sub stan ti eel

deel van de me de wer kers ge dra gen iden ti teit.

Een twee de kri ti sche noot wordt ge vormd door de kri tiek die men heeft op het be grip

 ‘ka pi taal’, waar het con cept ge bruik van maakt. Vol gens een aan tal deel ne mers is het

spre ken over me de wer kers als ka pi taal goed strij dig met dat ge ne waar de chris te lijk so -

cia le tra di tie voor staat.

Heel na druk ke lijk ge ven an de re ge spreks deel ne mers aan geen moei te te heb ben

met dit be grip. De or ga ni sa tie heeft geïn ves teerd in me de wer kers. Om dit in een kwan ti -

fi ceer baar en han teer baar be grip te van gen, is het voor hen le gi tiem om over ken nis en

er va ring te spre ken als een ka pi taal goed.

Ten aan zien van de ze dis cus sie kon den de voor- en te gen stan ders van het ge bruik

van het woord ka pi taal, maar moei zaam tot el kaar ko men.

Vrij wel ie der een deelt dat ge ne wat het con cept aan geeft over lei der schap. De lei ding van

de or ga ni sa tie dient de ar beids ge meen schap van een doel te voor zien. Voor beeld ge drag

van het ma nage ment speelt hier bij een be lang rij ke rol. De be drijfs lei ding dient de waar -

den waar voor de or ga ni sa tie staat voor te le ven. Al leen op die ma nier kan men me de wer -

kers aan spre ken op hun ge drag en kan de or ga ni sa tie be paal de waar den uit dra gen.

Even una niem wa ren deel ne mers in hun kri tiek waar het gaat om con tro le bin nen de or -

ga ni sa tie. In het con cept werd ge steld dat ‘g em ot ivee rde werk ne mers geen be hoef te heb -

ben aan een be heers struc tuur of con tro le’.

Eén van de deelnemers stelde dat mensen ‘recht hebben’ op controle. Een

organisatie die mensen aanspreekt op hun prestaties en gedrag, geeft aan dat men

medewerkers serieus neemt. Met name op dit punt vindt men het concept van HCM te

kort schieten.

Work shop lei der: Bart de Vel de Har sen horst, trai ner SBI
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Work shop 3 In ba lans tus sen ge ven en ont van gen — over
de Cre a tie spi raal.

Zo als de bloe sem in de len te een voor bo de is van het fruit in de zo mer, zo zijn wen sen en

ver lan gens van men sen een voor bo de van het geen ze la ter kun nen re a li se ren. Zo als fruit -

bo men over pre cies die kwa li tei ten be schik ken die ze in staat stel len de ei gen fruit soort

te creë ren, zo be schik ken men sen over pre cies die kwa li tei ten die ze no dig heb ben om

hun ei gen wen sen en ver lan gens te kun nen re a li se ren. Zo als er in de na tuur een vas te

rou te is van bloe sem naar vrucht, van zaad naar oogst, zo is er in de na tuur ook een wel -

be paal de weg van wens naar wer ke lijk heid. Die weg wordt in het boek De Cre a tie spi raal,

na tuur lij ke weg van wens naar wer ke lijk heid, van Ma ri nus Knoo pe be schre ven. 

De cre a tie spi raal is een mo del waar in de steeds te rug ke ren de cy clus als een spi raal

van het creë ren van je wer ke lijk heid wordt be schre ven. Be hal ve doe len stel len, be slis sen, 

plan nen en uit wer ken is er ook een fa se van ont van gen, ge nie ten, dank baar zijn, stil zijn en 

nieu we plan nen ma ken. Net zo als bij de na tuur lij ke cy clus van de sei zoe nen. 

Ont van gen is voor veel men sen de moei lijk ste stap in het he le schep pings pro ces. Ver lan -

gen naar nieuw suc ces gaat ons meest al be ter af dan ge nie ten van be haald suc ces. Het be -

gint er al mee dat het moei lijk is om je suc ces te her ken nen, je er van be wust te zijn dat je

het eer der ge wen ste thans be leeft. Ver vol gens is het vaak eng om het als een ge schenk

ook daad wer ke lijk en van har te te ont van gen. Er zijn maar wei nig men sen echt in staat om 

te ge nie ten van de com pli men ten die ze krij gen. Meest al ba ga tel li se ren we ze di rect. Zo

van “Ach, het was maar een klei nig heid”, “het stel de niet zo veel voor”, “het was een

koop je”. Of we ge ven on mid del lijk iets te rug. “ Ja, jij hebt ook een leu ke jas aan”, “ik vond

jou ook erg goed” of “ Ik hou ook van jou”. Geef niet me teen iets te rug als je een com pli -

ment krijgt en ba ga tel li seer het niet maar blijf rus tig, ont vang en ge niet en kijk wat er ge -

beurt.

De ze work shop rond dit on der deel van de Cre a tie spi raal gaat over het kun nen ge -

nie ten van dat wat er al is. Het gaat over on der zoe ken wat wer ke lijk be lang rijk is, om je

ener gie op te la den, om ver bin ding te ma ken met je kracht. Om even niet te ge ven, maar

te ont van gen. Om de ba lans tus sen ge ven en ont van gen in het juis te per spec tief te zien,

als een cy clus.

Dit mo del, of de ze fi lo so fie helpt mij er aan her in ne ren dat ik de din gen in mijn le ven niet

doe om dat ze in mijn agen da staan, Maar om dat ik in we zen heb ge ko zen om juist dit te

agen de ren. De week komt toch wel vol met af spra ken, daar hoef ik wei nig voor te doen,

Wat van be lang is, is dat ge ne waar mee die vol komt. Hier voor heb ik per soon lij ke
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waar den voor me zelf ge for mu leerd en al les wat ik doe, kan ik daar aan check en. Als trai -

ner vraag ik mijn deel ne mers re gel ma tig waar voor ze het al le maal doen: doe len stel len,

plan nen etc. 

Work shop lei der: Ria van Doorn, Trai ner, ad vi seur Schoon der woerd en Part ners
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Work shop 4 Leren gaaf te zijn; wer ken in het Jood se
leer huis

Ei gen lijk is ‘gaa fheid’ een be ter term dan ‘hee lheid’ als we een woord zoe ken voor het bij -

bel se ide aal beeld voor de mens. Al dus Ad Al blas, pre di kant en coach te Lei den. ‘Hee lheid’ 

heeft na me lijk iets af geronds, iets ‘co mpleets’ en ‘afs’, ter wijl de mens, ook de he le mens,

nooit af is. De mens is ei gen lijk al tijd in ont wik ke ling en moet open blij ven staan voor het

nieu we. De mens groeit naar het on ein di ge: dat is ook nooit op ge vuld, de grens van het

on ein di ge wordt nooit be reikt. En toch kan elk mo ment van dat groei pro ces ‘gaaf’ zijn in

de be te ke nis van ‘schoon’ en mooi. 

Ie der mens zal op zijn tocht naar en door die on ein di ge heel heid zijn ei gen weg

heb ben, zijn ei gen weg moe ten vin den, zijn of haar ei gen weg moe ten her ken nen. Ook

moe ten her ken nen in bij bel tek sten. Dat wil zeg gen: de bij bel moet ge bruikt wor den als

hulp mid del bij je ei gen groei pro ces. Dat kan al leen als je je ei gen re la tie op bouwt met bij -

bel ver ha len. Niet de re la tie van je mees ter, pries ter, do mi nee of rab bi, maar je ei gen re la -

tie. Bij het le zen van bij voor beeld het ver haal van Ja cob en Ezau be te kent dat dat je als le -

zer een soort Drit ter im Bun de moet wor den, ie mand die méé doet in het ver haal, die zich

her kent in Ja cob of in Ezau of in al le bei. En dat be te kent weer dat je al le zend ge voe lens

hebt bij zo’n tekst, bij de per so nen in die tekst en ei gen lijk ook en voor al: bij je ei gen

po si tie. 

1 In re la tie tre den met een bij bel tekst

Zo’n ge voels ma ti ge re la tie met een bij bel tekst en met bij bel se per so nen heb je meest al

niet zo maar. Het is de kern van de tra di tie van het jood se leer huis om zo’n re la tie op te

bou wen. Niet zo zeer om die re la tie zelf als wel om je zelf, om je zelf be ter te le ren ken nen 

en be grij pen. Dat vergt ten eer ste het uit spre ken van je ei gen vra gen bij tek sten én aan de

daar in voor ko men de per so nen. Het vraagt ook het be luis te ren van de vra gen van an de -

ren: ie der heeft zijn ei gen weg, moet zijn ei gen weg heb ben. Ook die an der is een kind van 

God, die als kind van God er kend en ge liefd moet wor den.

Nu is het lief heb ben van een min of meer wil le keu ri ge me de- deel ne mer aan een

joods leer huis niet zo ge mak ke lijk. Maar het gaat ook niet om ‘g ew one’ lief de die ge vraagd 

wordt, het gaat om de lief de voor ie mand die her kend wordt als broe der of zus ter, on ge -

acht zijn leef tijd, ge slacht, ras, ge woon tes, etc. ‘Hee lheid’ kan dan lig gen in het mo ment

van ont moe ting, in de com bi na tie van spi ri tu a li teit en be trok ken heid. In dat mo ment laat

je ook de an der heel zijn, geef je de an der wat hem of haar toe komt, zo als uit ein de lijk Ja -

cob weer te rug kwam naar Ezau om hem het zij ne te ge ven, om hem — Ezau — heel te la -

ten wor den. En om op die ma nier ook zijn ei gen heel heid weer te her stel len.
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2 In de we reld maar niet van de we reld

Wie zich op een der ge lij ke ma nier stort in het leer pro ces van het jood se leer huis is ‘in de

we reld, maar niet van de we reld’. Of is al thans op wég naar die si tu a tie. Een si tu a tie die,

ze ker in de chris te lijk- so cia le con text, nog be ter be schre ven kan wor den als ‘in de we -

reld, niet ván de we reld, wél ten díen ste van de we reld’. Je moet geen slaaf van de ze we -

reld zijn, je moet je zelf ook niet weg cij fe ren. Je moet vrij heid ver wer ven door een ze ke re

dis tan tie te be rei ken, door je zelf steeds be ter te le ren ken nen.

Bij dat le ren ken nen speelt een le raar een be lang rij ke rol. Niet door je steeds de

weg te wij zen, wel door je te hel pen je ei gen vra gen te her for mu le ren, te ver die pen, op -

per vlak ki ge vra gen om te zet ten in grens ver leg gen de vra gen. De kern van dat be ge lei den

is de lief de (als agapè, dus voor de an der als kind van God, niet als eros of fi lia om de bij na

van zelf spre ken de Griek se ter men te ge brui ken). De kern is dus niet een stel van re gels.

Niet dat re gels niet nut tig zou den zijn, ze be schrij ven ui tings vor men van lief de, zo als het

naar el kaar luis te ren. Maar steeds weer drei gen re gels de over hand te krij gen bo ven de

lief de zelf.

3 Agapè of re cept

Voor Ad Al blas is dit al les geen the o rie. In zijn Leid se SOW- ge meen te werkt hij in een

aan tal krin gen vol gens het ‘r ecept’ van het jood se leer huis. Daar in draait bij voor beeld

ook een bank di rec teur mee, die in dit leer huis kracht vindt om zijn ei gen ma nier van lei -

ding ge ven meer luis te rend dan di ri gis tisch te ma ken. Ei gen lijk ont dek te Al blas pas een

paar jaar ge le den dat zijn werk wij ze gro ten deels langs de lij nen van het jood se leer huis

ver liep. Het gaat waar schijn lijk om uni ver se le prin ci pes die ook in an de re gods dien sten

zijn te rug te vin den. Maar ook in die an de re gods dien sten zal er meest al een span ning zijn

tus sen re gels en lief de of spi ri tu a li teit. Tij dens zijn laat ste stu die ver lof kwam Ad Al blas die 

span ning ook al te gen bij de eer ste chris ten ge meen tes: som mi gen hech ten meer waar de

aan re gels, an de re steun den voor al op een cha ris ma ti sche lei der. Als je en ke le ge ne ra ties

la ter keek, be ston den ge meen tes van de eer ste ca te go rie meest al nog wel, van de twee de 

niet meer. Dan is het dus ver lei de lijk om voor de eer ste ca te go rie te kie zen. Maar het is

de vraag of dat de goe de keus is. In ie der ge val voelt Al blas zich meer thuis bij de cha ris -

ma ti sche stro ming. En merkt hij ook dat hij bij an de ren vuur kan op wek ken, zon der daar -

mee nu te wil len zeg gen dat hij op elk mo ment al leen nog maar door agapè, lief de ge -

stuurd zou wor den. Daar om is het goed om een leer huis bij een komst met een ri tu eel te

be gin nen, om zo toch zo veel mo ge lijk los te ko men van de da ge lijk se over we gin gen en

zich te rich ten op de diep ste en hoog ste di men sies van zo wel de an der als je zelf. Op val -

lend vond hij ook hoe zeer de eer ste chris ten ge meen tes ver schil den per cul tuur: in Egyp -

te heel an ders dan in Sy rië bij voor beeld. Een ui ting van het feit dat ze wel ín de we reld wa -

ren, maar niet ván de we reld.

4 Macht en da ge lijk se be ke ring

De aan pas sing aan de cul tu re le om stan dig he den en het mo ge lij ke be lang van een cha ris -

ma ti sche lei der dra gen er ove ri gens ook toe bij dat het moei lijk tot on mo ge lijk is om een
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strak ke richt lijn te ge ven voor de werk wij ze van een joods leer huis. Soms zou je het wel

wil len doen, als een soort keur merk, al dus Al blas, wan neer je de wild groei ziet op dit ge -

bied. Maar he laas, zo sim pel ligt dat dus niet. Er is geen lan de lijk dek kend net werk van

leer hui zen, al zijn er wel twee lan de lij ke stich tin gen op dit ge bied ac tief. Uit ein de lijk moet

ie der een zijn ei gen keu ze ma ken. Mis schien is het wel de keus tus sen ‘z eke rheid’ (schijn -

ze ker heid dus) en ‘ope nheid’, tus sen groei en struc tuur. Na tuur lijk is struc tuur no dig.

Onze joods- chris te lij ke tra di tie biedt struc tuur. Die struc tuur wordt ech ter een ge vaar

als ze al leen za lig ma kend is. Of ook: wan neer ze ge kop peld wordt aan macht, zo als in de

ge schie de nis van het chris ten dom vaak is ge beurd en zo als dat ook vaak bij chris te lijk- so -

cia le or ga ni sa ties een kern ge ge ven is. Ook voor macht geldt dat het niet fout is. Maar de

ge va ren er van zijn groot. Toen Ja cob het eerst ge boor te recht ver wierf was dat ook een

machts stre ven. Zo heeft ie der zijn ver haal. En om je ei gen ver haal te vin den, zul je het zélf

moe ten ver tel len, moet je het ge le ze ne tot je ei gen ver haal ma ken. Zo heeft het jood se

leer huis zich ook ont wik keld, in de Ba by lo ni sche bal ling schap, toen de vas te ze ker heid

van de tem pel weg was ge val len. Toen moes ten de jo den zich af vra gen: wat zou Je sa ja nú

heb ben ge zegd, hoe moe ten zijn woor den op het nú wor den toe ge past? Op míjn nu met

na me? Wie zich dat niet af vraagt, blijft in het ver le den vast zit ten. Dat is niet goed. Beke -

ring is een da ge lijks en voort gaand pro ces. Niet als the o lo gi sche must, maar als men se lij ke 

mo ge lijk heid en uit da ging — om gaaf te wor den.

Work shop lei der: Ad Al blas

Voor meer in fo ook:

Fol kerts ma Stich ting voor Tal mu di ca, Burg. Lam booy laan 18, 1217 LD Hil ver sum, 

Te lef66n 035 621 9406, fax 035 624 6771, fol kerts@xs4all.nl

Stich ting Leer huis en Li tur gie, Kei zers gracht 96, 1015 CV Am ster dam, 020 625 6940

leer huis@leer hui sen li tur gie.nl, www.leer hui sen li tur gie.nl
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Workshop 6: Er is een tijd … — Over tijd hebben en tijd
nemen

In de ze work shop heb ben we ons be zig ge hou den met de vraag in wat voor sa men le ving

we wat be treft onze om gang met tijd te recht zijn ge ko men, en hoe we kun nen ko men tot

keu zes waar bij we het ge voel heb ben dat we er een heel mens bij blij ven.

De in houd van de work shop werd voor een be lang rijk deel ont leend aan de DISK-

 cam pag ne B evri jde Tijd — Deel ne men aan een 24- uur se co no mie? De ze cam pag ne is van start 

ge gaan in 1999 en werd in sep tem ber 2002 af ge rond met het slot week end van de Be vrij -

de Tijd, met op za ter dag 14 sep tem ber de Eeuw ver ga de ring van de Bond te gen de Haast

en op zon dag 15 sep tem ber de Zon dag van de Be vrij de Tijd. De cam pag ne wil niet, zo als

de ac tie uit 1998 van een aan tal ker ken on der het mot to ‘Neem tijd om te le ven’, een ac -

tie te gen de 24- uur se co no mie zijn. Het gaat meer om de vraag wat nu ei gen lijk een 24-

 uur se co no mie is, hoe wij daar deel aan heb ben en wat voor keu zes we ma ken.

In de work shop heb ben we het voor al ge had over ver schui ven de tijdspa tro nen.

Vroe ger la gen al ler lei tijdspa tro nen voor wer ken, zor gen, le ren en ont span nen ta me lijk

vast. Het le ven ken de een van zelf spre ken de tijds or de ning. Die van zelf spre ken de tijds or -

de ning is ons steeds meer aan het ont val len. We mo gen en moe ten veel meer zelf en vaak 

als in di vi du en onze keu zes ma ken. Dat keu zes ma ken heeft als con no ta tie ‘vri jheid’. We

ma ken die keu zes ech ter in een kracht en veld van dy na mie ken en be hoef ten. De tijd slo gi -

ca’s van eco no mie (‘tijd is geld’) en tech no lo gie (‘wat snel ler kan moet snel ler’) drin gen

diep door in onze cul tuur. Daar naast heb ben we te ma ken met onze ei gen be hoef ten aan

rust en be zin ning. Hoe kun nen we in dat kracht en veld van dy na mie ken en be hoef ten

 ‘goe de’ keu zes ma ken. Be heer sen wij de tijd of be heerst de tijd ons?

Ver vol gens heb ben we een be lang rijk oriën ta tie punt uit de chris te lij ke tra di tie be -

spro ken in onze om gang met tijd, de sab bat. De sab bat her in nert ons er aan met no ties als

schep ping en be vrij ding, dat onze tijd van le ven ons door God ge schon ken en ge gund is.

We hoe ven onze tijd van le ven niet te ver die nen, we moe ten niet eerst iets pres te ren om 

er ver vol gens te mo gen zijn. De lo gi ca is eer der vol strekt an ders om. Het is al goed dat we 

er ge woon zijn, daar na is er de uit no di ging om te le ven en te wer ken in en aan Gods

schep ping met aan dacht voor ons zelf, el kaar en de din gen.

Van uit dit oriën ta tie punt krijgt het wer ken aan een ba lans van be te ke nis- en

 prestatietijd een be lang rij ke im puls. Het gaat om een even wicht van tijd in ter men van zin -

be le ving en zin ge ving en van tijd voor ac tie en pres ta tie. In onze cul tuur en sa men le ving is

wat dit be treft mo men teel spra ke van een on ba lans. Te ge lij ker tijd is dit ech ter ook een

on ba lans waar de chris te lij ke tra di tie zelf mee in ver band wordt ge bracht. Ker ken heb ben 

zelf in be lang rij ke ma te een rol ge speeld in de op voe ding van men sen tot pro duc tie ve

bur gers. Soms bren gen we nu een ele ment uit de chris te lij ke tra di tie in stel ling te gen ele -
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men ten die vroe ger ge bruikt zijn om een hoog ar beid se thos te be vor de ren. In tra di ties is

wat dat be treft al tijd een pro ces van in ter pre ta tie en her in ter pre ta tie gaan de te gen een

his to ri sche en maat schap pe lij ke ach ter grond.

Om de be zin ning in onze work shop wat meer op de prak tijk te rich ten heb ben we

een vi de o film van zo’n 15 mi nu ten be ke ken en be spro ken die in het ka der van de cam pag -

ne Be vrij de Tijd ge maakt is. In de ze vi de o film, Werk tijd in Ba lans — een vi de o film over

tijdspa tro nen in ar beids or ga ni sa ties, ko men van drie ver schil len de ar beids or ga ni sa ties drie

werkneem ster aan het woord. Ze wer ken in een ver zor ging ste huis, een koek jes fa briek

en een werkt als con su lent in de IT- branche (In for ma tie- Tech no lo gie). De his to ri ca en

so cio lo ge Mar jo lein Morée in tro du ceert in de vi de o film het hand-, hoofd- en hart con -

cept. Dit con cept ver deeld de ar beid in drie com po nen ten: ‘hand’ slaat op li cha me lij ke

be we ging in het werk; ‘hoofd’ slaat op de re flec tie, het den ken, de men ta le ac ti vi teit; en

‘hart’ slaat op het ge voel en de be hoef te aan zin. Dit con cept is geen meet in stru ment om

de waar de van ar beid te kun nen be pa len, maar meer een be zin nings in stru ment om in ge -

sprek te ko men over de ver de ling van ons werk en onze werk tijd over de ze ver schil len de 

com po nen ten en hoe wij ons daar bij wel of niet in ba lans voe len. Het be lang rijk ste is mis -

schien dat in ar beids or ga ni sa ties soms veel on ge noe gen voor ko men of weg ge no men kan

wor den door ruim te te ge ven aan een der ge lij ke be zin ning en te be kij ken of er al ter na tie -

ve werk ver de lin gen of -i nd eli ngen mo ge lijk zijn.

Work shop lei der: Tri nus Hoek stra

e- mai ladres sen: t.hoek stra@ker kinac tie.nl; disk@pla net.nl

te le foon num mers: 030 880 1871 en 020 622 8505

web si te: www.disk- ar beids pas to raat.nl 
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Workshop 7 Emplayability

Ja ren ge le den schreef de cul tuur fi lo soof Hans Ach ter huis dat ar beid een ei ge naar dig me -

di cijn is: men wordt er ziek van en te ge lij ker tijd werkt het ziek te te gen. Re cent on der -

zoek van het Cen traal Bu reau Sta tis tiek on der steunt de ze pa ra dox. Ener zijds blijft de in -

stroom in de WAO groei en en zal het aan tal ar beids on ge schik ten de ko men de ja ren

waar schijn lijk de één mil joen over stij gen. An der zijds zeg gen ne gen van de tien wer ken den 

hun werk als ple zie rig te er va ren.

Dat het ple zier in het werk is toe ge no men, hangt sterk sa men met een ver an de ring 

van de he den daag se ar beids we reld. Die is de laat ste twin tig jaar ver an derd van een tra di -

tio ne le in dus trië le sa men le ving naar een post in dus trië le dien sten- of ken nis sa men le ving.

Het meest in het oog sprin gend is de ver schui ving van vaak zwa re fy sie ke ar beid naar ar -

beid op grond van men se lijk denk ver mo gen, voor al mo ge lijk ge maakt door nieu we in for -

ma tie- en com mu ni ca tie tech no lo gie (ICT). De ro ken de schoor steen als icoon van de ar -

beids we reld heeft lang za mer hand plaats ge maakt voor het kan toor met spie gel glas.

1 Ar beid en vrije tijd

Hoe wel de aard van de ar beid is ver an derd, blijkt uit on der zoek van het SCP dat e- com -

mer ce en e- govern ment min der tot ge drags ver an de ring lei den dan werd aan ge no men.

Zo gaat de op mars van ICT nau we lijks sa men met een flexi bi li se ring van de werk tij den. Er 

wordt eer der méér op ‘ka ntoo rti jden’ ge werkt dan min der. Ook thuis zijn de ver an de rin -

gen niet op val lend: in de vroe ge mor gen of ‘s nachts zit ten men sen nau we lijks ach ter de

pc.

Waar schijn lijk meer in het oog sprin gend is dat door de toe ge no men flexi bi li teit en 

au to no mie de gren zen tus sen werk en vrije tijd dif fu ser zijn ge wor den. Werk dringt bij

steeds meer men sen door de pri vé- deur naar bin nen. Mo bie le te le foons, faxen, e-mail en

laptops, zor gen voor een maxi ma le be reik baar heid, ook bui ten de tra di tio ne le werk plek.

Niet al leen is hier door de grens tus sen vrije tijd en werk tijd va ger ge wor den, maar ook de 

vrije tijd wordt steeds plan ma ti ger in ge vuld. Het spe len der wijs om gaan met de tijd is na -

ge noeg vol le dig ver dwe nen.

Het ide aal van ‘o pt im al is eren van tijd’ zo als voor heen al leen op de werk plek werd

waar ge no men, is door ge dron gen in het le ven bui ten de werk plek. ‘Sp elen met de tijd’ of

‘spe len in de vrije tijd’ wordt steeds meer be schouwd als ‘mor sen met tijd’ of het ‘ve rli e -

zen van tijd’. De tijd thuis is even strak ge roos terd en ge pro gram meerd als de werk tijd.

2 Ar beids be stel - spel be stel

De pa ra dox is dat met het strikt en ef fi ciënt plan nen, vaak aan de hand van boe ken over ti -

me- ma nage ment, er meer tijd over blijft voor nieu we, an de re ac ti vi tei ten, waar door men
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zich voort du rend op ge jaagd voelt. Een steeds gro te re groep men sen er vaart dan ook een

chro nisch ge brek aan tijd. En hoe wel ‘druk zijn’ ima go-ver ho gend werkt — wie ‘druk’ is,

is ‘b elan grijk’ — is de af stem ming tus sen werk en pri vé voor al bij veel ho ger op ge lei den

een voort du ren de zorg. Ge volg is dat stress als ver schijn sel niet al leen be perkt blijft tot

werk-  en zorg tijd, maar ook re cre a tie tijd voor komt.

Werd de ba lans tus sen in span ning en ont span ning in het ver le den vaak ge zocht in

het aan bie den van fa ci li tei ten naast het werk — va rië rend van bin go- avon den en bow -

lingavon den tot mo der ne va ri an ten als paint ball en la ser games — de laat ste ja ren wordt

ook steeds meer be zien hoe het werk zelf meer ont span nen, ple zie ri ger en leu ker kan

wor den. Om dit te re a li se ren kan het be grip spel, en de daar mee in ver band ge brach te

waar den, ons op weg hel pen.

Ar beid en spel? Dit zijn toch ter men die vaak als el kaars te gen ge stel den wor den

voor ge steld en wor den ver ban nen naar hun ei gen do mei nen van res pec tie ve lijk ‘nut tig -

heid en nood za ke lijk heid’ en ‘nut te loos heid en over bo dig heid’? Stel de de his to ri cus J.

Hui zin ga im mers niet reeds dat spel een plaats in neemt bui ten het ‘e ige nli jke’ (ar beid za -

me) le ven, als in ter mez zo van het da ge lijk se le ven? De ze vi sie is breed ge ac cep teerd. Spel

en ar beid zijn de twee ui ter ste po len van een continu um. Uit een lo pen de te gen stel lin gen

moe ten het on der scheid tus sen bei de be grip pen ty pe ren:

Spel  Ar beid

Au to no mie He te ro no mie

Vro lijk heid  Ernst

In for meel For meel

Spon taan Ge pland

Kind, Jeugd Vol was sen

Vrije tijd Werk tijd

Vrij heid Dwang

Vrij wil lig heid Plicht

Doel in zich zelf In stru men teel

Pro ces Pro duct

Ont plooi ing Dis ci pli ne ring

Cre a ti vi teit Rou ti ne

Zin loos Zin vol

Maar is de grens tus sen de bo ven staan de te gen stel lin gen wel zo scherp  te trek ken? De

kloof tus sen ar beid en spel be treft niet al leen een his to risch over blijf sel uit de tijd dat ar -

beid voor al als mid del van be staan werd ge zien, maar ook be grips ma tig stuit de twee de -

ling op tal van pro ble men. Waar om is het niet mo ge lijk om op een speel se wij ze te wer -

ken? Kan men niet te ge lij ker tijd ern stig en vro lijk zijn? Kan au to no mie niet plaats vin den

en wor den na ge streefd tij dens het werk? Waar om kun nen speel se za ken als ‘in trin sie ke

mo ti va tie’, ‘cr e at iv iteit’ en ‘a ut on omie’ geen in te gra le ken mer ken van ar beid wor den?
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Dat is best mo ge lijk als spel wordt be schouwd als een ma nier om je op te stel len bij 

je ver schil len de ac ti vi tei ten als ar beid, sport, schil de ren etc. Een speel se hou ding duidt

dan op een grond hou ding waar in de mens zich in de eer ste plaats richt op de vol doe ning

van het werk zelf in plaats van op wat je er mee ver dient om an de re za ken te re a li se ren.

Wat geldt als het be lang rijk ste ken merk van spel, de au to te li ci teit — het be oe fe nen

van een ac ti vi teit om zich zelfs wil le — kan juist in de hui di ge tijd, waar in veel na druk

wordt ge legd op cre a ti vi teit en zelf ont plooi ing, van gro te be te ke nis zijn. ‘Sp elend wer ken’ 

of ‘we rkend spe len’ zijn in die zin dan ook geen in ner lij ke te gen spra ken, maar ge ven juist

aan dat ar beid niet al leen wordt ge schraagd door tra di tio ne le waar den als ‘e ff icië ntie’,

‘plicht’, ‘g ewin’ en ‘nut’. Het he den daag se ar beids be stel zou, door het met speel se ele -

men ten te in fec te ren niet al leen speel se ar beid kun nen op le ve ren, maar in rui me re zin

een ar beids be stel dat de trek ken krijgt van een spel be stel.

3 Heel heid her win nen

Van uit die grond ge dach te zijn deel ne mers aan de work shop uit ge daagd om met be hulp

van een nog in ont wik kelíng ver ke rend ‘e mplay ab il ity-in stru ment’ hun ei gen werk si tu a tie

op speel se ele men ten te on der zoe ken. Dit in stru ment, dat be staat uit ver schil len de

werk bla den, kan een hulp mid del zijn om een or ga ni sa tie te ver an de ren in de rich ting van

een speels wer kethos. Want pas wan neer de mens ook tij dens zijn werk speels kan en

mag zijn, is de kans het grootst dat er een ba lans ont staat tus sen in span ning en ont span -

ning, he te ro no mie en au to no mie, plicht en vrij wil lig heid, cre a ti vi teit en rou ti ne. Kort om

dat de mens zijn heel heid kan her win nen.

Work shop lei ders: Jo han Steen ber gen en Kees Tin ga

Jo han Steen ber gen is ad vi seur en on der zoe ker op met na me het ge bied van sport(be leid). 

Kees Tin ga is staf me de wer ker maat schap pe lij ke ac ti ve ring op het Lan de lijk Dien sten

Cen trum van de SoW- ker ken in Utrecht.

Het on der zoek naar het ‘spe lb estel’ wordt me de mo ge lijk ge maakt door het Mi nis te rie

van VWS en de Ne der lands Chris te lij ke Spor tu nie (NCSU).
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Work shop 8 De woon- werk ge meen schap van de 21ste

eeuw?

‘t Groe ne Sticht — In no va tief ex pe ri ment ruim te lij ke or de ning
en so cia le co he sie

Eind april 2002 is in Leid sche Rijn, vlak te gen het toe kom sti ge win kel- en dien sten cen -

trum Par kwijk aan, be gon nen met de bouw van een nieu we, bij zon de re buurt: ’t Groe ne

Sticht. Rond om het erf van de voor ma li ge boer de rij aan Groe ne dijk 46 ont staat hier een

groe ne, so cia le woon om ge ving voor (ex-) dak lo zen en an de re men sen met een zwak ke

po si tie in de sa men le ving. Mo ge lijk he den tot wo nen en wer ken in com bi na tie met be -

trok ken buurt be wo ners, die be reid zijn om hand- en span dien sten te ver le nen, zijn het

uit gangs punt voor ’t Groe ne Sticht. De ge dach te er ach ter is, dat als ex- dak lo zen een

woon plek en een zin ni ge dag be ste ding heb ben, ze ver der kun nen bou wen aan hun toe -

komst.

Een ge meng de buurt

‘t Groe ne Sticht is een men ge ling van meer en min der (maat schap pe lijk) draag krach ti ge

be wo ners. We wil len geen ano nie me slaap wijk of een een zij di ge buurt wor den, maar ‘een 

ac tief erf" met be wo ners die bij el kaar be trok ken zijn.

‘t Groe ne Sticht om vat een woon werk ge meen schap van Em maus met ruim te voor

15 be wo ners, die ie der hun ei gen ka mer heb ben. Men sen die daar uit ide a lis me voor kie -

zen de len hun le ven met men sen uit een hulp si tu a tie. Daar naast is er een gas ten ver blijf

met 12 plaat sen voor men sen zon der vas te wo ning. (Ex-) Dak lo zen die bin nen de Nacht -

op vang in Zelf be heer (NoiZ) er va ring heb ben op ge daan, gaan dit gas ten ver blijf be he ren.

Ver der opent Rei naer de, een in stel ling voor men sen met een han di cap een eet ge le gen -

heid en ver ga der cen trum. Hier kun nen buurt be wo ners en men sen van bui ten ’t Groe ne

Sticht eten en of ver ga de ren. Wo ning bouw cor po ra tie Por taal tot slot, re a li seert op

‘t Groe ne Sticht een ge va ri eerd aan tal wo nin gen: 32 ap par te men ten in de so cia le huur -

sec tor (de helft daar van is be stemd voor se ni o ren zo dat ‘het erf’ ook over dag be woond

is), 12 ka mers voor jon ge ren en 9 koop wo nin gen. El ke toe kom sti ge be wo ner moet toe -

ge la ten wor den als lid van de Woon ver e ni ging ’t Groe ne Sticht.

Wat is er te doen?

Em maus vormt de kern van de werk voor zie ning in ’t Groe ne Sticht. Zo komt er een op -

haal ser vice voor het her ge bruik van goe de ren en een rui me win kel, waar ge bruik te meu -

bels, kle ding, huis raad, boe ken, glas werk, aar de werk en der ge lij ke te koop zijn.

In de voor ma li ge mest si lo wordt een leer werk plaats ge ves tigd die ook als buurt -

werk plaats dienst doet. Hier wor den de meu bels van Em maus ge de mon teerd tot bruik -

ba re ma te ri a len, ge re pa reerd en zo mo ge lijk voor zien van ‘s econd de sign’.
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‘t Groe ne Sticht biedt ruim te aan nog meer ac ti vi tei ten en ini tia tie ven. Zo als een

ver ga der cen trum in de boer de rij, bo ven het res tau rant dat ook door Rei naer de ge rund

gaat wor den, een wijk mi lieu punt, een we ke lijk se bi o lo gi sche groen markt en vier keer per 

jaar een groot scha li ge the ma markt.

Stand van za ken en voort gang

21 juni j.l. is de bouw ge start met het leg gen van de eer ste steen. In mid dels heb ben en ke le 

hon der den men sen ge re a geerd op de ad ver ten tie in de Wo ning krant. Als al les vol gens

plan ning ver loopt wordt ’t Groe ne Sticht eind april 2003 op ge le verd.

Het ver haal gaat ...

“Het ver haal gaat ...” is de ti tel van een boe ken reeks van do mi nee Ni co ter Lin den. De ze

work shop gaat over het ver haal van ’t Groe ne Sticht on der de ti tel “Heel de men sen ge -

meen schap.” Heel de men sen ge meen schap had er on ge twij feld an ders uit ge zien als de

ver ha len die we el kaar ver tel len niet een bin dend ele ment wa ren van die ge meen schap.

Zo ver we we ten is een ver schil tus sen men sen en die ren, dat men sen el kaar en zich zelf

ver ha len ver tel len. Ver ha len over wie we zijn of den ken te zijn, ver ha len over wat we van -

daag heb ben mee ge maakt, ver ha len over het nieuws, de sport, de po li tiek. Maar ook

sprook jes, fan ta sie ver ha len, ro mans, schep pings ver ha len, evan ge liën, ver ha len over de

zin of de on zin van het be staan.

We dra gen niet al leen iets over door onze genen of door de di rec te zorg voor kin -

de ren, maar ook door ver ha len over wat we be lang rijk vin den, waar we bang voor zijn,

wat we zin vol of zin loos vin den.

In fei te pro be ren we van ons le ven steeds weer een con sis tent ver haal te ma ken,

met een kop en een staart en wie weet het liefst nog een epi loog. Dat ver haal ver an dert

ook steeds door nieu we ge beur te nis sen, nieu we er va rin gen. Wat recht en on recht is, is

niet het zelf de in al le tij den. Met het ver tel len van ver ha len ge ven we vorm aan onze cul -

tuur, bren gen we or de ning in wat we recht en on recht vin den en ver tel len we het ver haal 

van de ge meen schap, maar ook van de in di vi du a li se ring. Met het ver tel len van ver ha len

be drij ven we ook po li tiek, slui ten we men sen in en men sen bui ten.

De ini tia tief ne mer van ’t Groe ne Sticht, Ab Har re wijn hield van het ver tel len van

ver ha len. Met na me ver ha len die zich leen de om door ver teld te wor den. Als Ab Har re -

wijn in mei dit jaar niet was over le den had hij hier graag ge staan om het ver haal van ’t

Groe ne Sticht te ver tel len.

Hij ver tel de dat ver haal aan kan di daat- be wo ners, jour na lis ten, deel ne mers aan

con fe ren ties, op bij een kom sten voor fond sen. Het ver haal van Ab over ’t Groe ne Sticht

ging voor hem al te rug naar de kloos ters in de mid del eeu wen. In de ze kloos ters woon den 

zo wel men sen die uit roe ping in het kloos ter wa ren ge gaan, als men sen die uit nood zaak

zich tot het kloos ter heb ben ge wend, om dat ze zich niet staan de hiel den in de maat schap -

pij. In het boek je Dak loos op stand over ’t Groe ne Sticht heeft Ab het over de kloos ter for -

mu le: een mooie mix van ide a lis me en nood zaak. Maar ook hier was het een ei gen tijds

ver haal ge wor den. Als je het ver haal van ’t Groe ne Sticht ver telt, dan is het een ver haal

van een ge mo der ni seer de woon werk ge meen schap: ver schil len de va ri an ten van wo nen
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met meer of min der pri va cy, die als buurt vorm krijgt bin nen een Vinex- lo ca tie. En niet

los daar van het ver haal dat uit gaat van de ei gen kracht en de mo ge lijk he den van men sen

die uit nood zaak deel ne men bin nen ’t Groe ne Sticht: dak- en thuis lo zen.

Het ver haal van ’t Groe ne Sticht be gint in 1997 in Utrecht. Dak lo zen heb ben met

el kaar een op vang in zelf be heer vorm ge ge ven. De ze nacht op vang is ge huis vest in tij de lij -

ke nood huis ves ting. De ver hui zing naar een ge schik te lo ca tie in Lom bok roept in de ze

buurt hef ti ge re ac ties op.

In die tijd or ga ni seer de de Ra fel rand, een or ga ni sa tie die voort kwam uit de be we -

ging ‘De ar me kant van Ne der land’ en die zich in zet voor het re a li se ren van pro jec ten

waar in de mo ge lijk he den van dak- en thuis lo zen en niet hun pro ble men cen traal ston den,

een con fe ren tie in Utrecht. Ge sig na leerd werd een chro nisch ge brek aan op vang plaat sen

in de stad, dat ge lij ke tred leek te hou den met de groei en de weer stand van be wo ners in

wij ken, waar zul ke op vang tra di tio neel werd ge si tu eerd. Om uit de ze im pas se te ko men

ont stond het idee om dit pro ces om te draai en. Net naast de deur werd een nieuw stads -

deel ge bouwd, de Leid sche Rijn. Een stads deel met de om vang van een stad, 30.000 nieu -

we wo nin gen met in 2015 rond de 90.000 be wo ners, een om vang als een stad als Delft of

Leeu war den.

Door niet in te bre ken in de be staan de om ge ving, maar een ge schik te plek te vin -

den voor het ves ti gen van een aan tal voor zie nin gen voor dak- en thuis lo zen in de ze Vinex 

lo ca tie, werd het mo ge lijk om er zelf bu ren bij te zoe ken, men sen die een po si tief nuch te -

re kijk heb ben op dak lo zen en iets voor de buurt wil len be te ke nen.

Met dat ver haal is Ab op z’n fiets ge stapt en bij Em maus in Haar zui lens gaan buur -

ten met de vraag of ze wil de deel ne men aan ’t Groe ne Sticht, is de Nacht op vang in Zelf -

be heer be na derd, de Tus sen voor zie ning en is la ter Rei naer de gaan deel ne men. Door de

par ti ci pa tie van de ze or ga ni sa ties is het ook het ver haal van an de ren ge wor den en is het

ver haal ook ver an derd.

Door in de buurt ge meen schap ’t Groe ne Sticht voor zie nin gen te re a li se ren die

niet al len van be lang voor de buur be wo ners, maar ook voor de wijk be wo ners zijn (een

eet ge le gen heid, her ge bruikwin kel, buurt werk plaats, ver ga der cen trum, bi o lo gi sche

groen markt), ont staat er een vorm van we der ke rig heid.

We iso le ren ons niet van onze om ge ving, maar wil len juist van be te ke nis zijn voor

de wijk be wo ners. We vra gen niet al leen ruim te om de in te gra tie van bij zon de re groe pen

mo ge lijk te ma ken, we ge ven ook iets te rug aan onze om ge ving. De eer ste keer dat de

plan nen ge pre sen teerd wer den aan de be wo ners van de Groe ne dijk en de eer ste be wo -

ners van Lan ge rak ver wach te het be stuur van ’t Groen Sticht een moei lij ke avond, in de

lijn van wat men al me nig maal had mee ge maakt bij de pre sen ta tie van voor zie nin gen in de

stad. De ze avond ein dig de in ap plaus. Na de eer ste steen leg ging gaf de be wo ners ver e ni -

ging die ons de af ge lo pen 5 jaar kri tisch ge volgd heeft zich op als “Vriend van ’t Groe ne

Sticht” en maak te een aan zien lij ke bij dra ge over. Zo zal het ver haal met de komst van de

be wo ners en de di rec te ge brui kers blij ven ver an de ren. De ze ge wij zig de ver sie zal Ab

Har re wijn he laas zelf niet meer kun nen ver tel len.

Ik ben heel benieuwd als iemand over tien of twintig jaar vraagt naar waarom het

hier de Ab Harrewijnhof heet, welk verhaal er dan verteld wordt. Als het goed gaat is dat
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een ander verhaal geworden, dan het verhaal dat beschreven is in de eerder genoemde

SEV brochure, maar klinken nog wel dezelfde waarden van integratie versus

buitensluiten, samenleven versus anonimiteit, en de mix van idealisme en noodzaak door

in het verhaal wat dan verteld wordt. Dan is het verhaal van ’t Groe ne Sticht op kleine

schaal een cultuurdrager ge wor den.

Work shop lei der: Nico Ooms, projectleider ’t Groene Sticht
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Work shop 9 Met je voeten in de aarde — over onze
verbondenheid met de schepping

1. In de aan kon di ging voor de ze work shop werd mijn naam Jan Huij gen ge zet naast die

van Bob Goud zwaard als voor beel den van men sen die vol hou den en prak tisch chris te lijk

we ten vorm te ge ven. Voor mij is Bob Goud zwaard mijn leer mees ter en sta ik tot hem in

een ver hou ding van ge zel tot mees ter. Maar nu be gin nen men sen naar mij als leer mees ter 

te kij ken en dat geeft een nieu we ver ant woor de lijk heid. In mijn bi o gra fie zit ook een ver -

haal — een door gaand ver haal waar in ik el ke keer nieu we stap pen moet zet ten. An ders

dan mijn leer mees ter ben ik ge roe pen om meer met ter daad te ope re ren. De ti tel van de

work shop ‘met je voe ten in de aar de’ geeft wel goed weer hoe ik door mijn le ven ga.

2. Ik voel me be trok ken in een tra di tie van Chris te lijk so ciaal den ken. Ik zie daar in drie

tra di tie lij nen:

a. Een re la tief kor te tra di tie: ont staan van chris te lijk so ciaal den ken aan het eind

van de 19e eeuw: de spe ci fiek Ne der lands cal vi nis ti sche tra di tie van A. Kuy per en la ter K.

Schil der waar uit de eer ste chris te lijk-so cia le con gres sen voort ge ko men zijn en die nu nog 

de chris te lijk- so cia le tra di tie stem pelt van CDA en Chris ten unie. Daar bij ook de bre de re

Eu ro pe se rooms ka tho liek chris te lij ke tra di tie van de en cy cliek Re rum No va rum waar in

een aan tal be gin se len ge for mu leerd zijn (sub si di a ri teit e.a.) die nu nog de bre de chris te lij -

ke ac tu a li teit be pa len. Ik merk dat ik in de meer ac tief vor men de chris te lijk- so cia le tra di -

tie sta die N. Wol ter storff als world for ma ti ve chris ti a ni ty ty peert.

b. Een lan ge re chris te lij ke tra di tie van de chris te lij ke Kerk van de vroe ge tijd, mid -

del eeu wen en vroeg mo der ne tijd. Zie het over zicht van Ernst Troeltsch So zi al lehren, het

boek van R. Fos ter Stre ams of li ving wa ter met spe ci fie ke fi gu ren, de rol van de kerk en de

kloos ters in de vor ming van de Eu ro pe se be scha ving.

c. In voe gen in de Bij bel se tra di tie: het ou de en nieu we tes ta ment: de ba sis ge schrif -

ten waar in de ont moe ting met God nog heel di rect is — het su mm oned self (Paul

Ri coeur).

3. In de ont dek king van mij zelf ko men drie za ken naar vo ren:

a. Ik re a geer sterk op (so ciaal) on recht, ho pe loos heid, zin loos heid, pijn van on der -

druk king, lij den. Zie de me ta foor: zuch ten van de schep ping (Pau lus), ba rens nood van een 

vrouw (Pau lus), on recht dat schreeuwt naar de he mel. Hoe meer ik in de aar de in daal,

hoe meer ik het klop pen bin nen in voel en hoe in tie mer ik het hart van God voel klop pen.

Mijzelf ope nen voor de schep ping en me de men sen: hoe au then tiek durf ik te le ven? En

ook, hoe meer ik hier door heen durf te gaan, hoe meer en thou sias me, hoe meer ener -

gieën van God, hoe meer mijn be staan in kracht en vrij heid los komt. Rond de boer de rij

merk ik de ze kracht en vel den en ik sta er mid den in.
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b. Hoe meer ik spoor a volg, hoe meer mijn ver beel ding be gint te wer ken. Ver beel -

ding: er ont staan beel den van een an de re weg, een nieuw per spec tief, al ter na tie ve spo ren 

die heel erg vi sio nair zijn. Dro me nen la ten mij iets voe len van dat het an ders kan. Soms

denk ik: ik zie voor 80% nieu we din gen die er nog niet zijn, geënt op 20% van wat er nu is.

Ik loop 5 -10 jaar (laatst zei ie mand zelfs 20 jaar) voor de mu ziek uit. Met mijn boer de rij

heb ik reeds 10 jaar dit pad be wan deld, nu komt de mu ziek na bij en moet ik al weer na -

den ken over de ko men de 10 jaar. Het vi sio nai re ele ment be te kent ook een ga ve, een gift

die ik weer moet door ge ven en over ge ven.

c. Spoor a en b lei den tot c: wat ik ont van gen heb, moet ik weer los la ten, over ge -

ven. Daar in zit iets moei lijks: wat van mij is of kind van mij is, moet ik los la ten, een beet je

ster ven, over ge ven in an de re han den die het ver der kun nen lei den. Voor mij is dat heel

con creet: ik heb mijn denkspoor moe ten over ge ven, ik heb een stuk land moe ten los la -

ten, nu moet ik mijn boer de rij in an de re han den ge ven, ik moet mijn po si tie als vor mer en

be heer ser ver lie zen om vrucht baar te kun nen zijn. Hier in speelt niet de lo gi ca van de

equi va len tie (ik geef dit, maar krijg dat), maar de lo gi ca van de gift (ik geef, ver lies en hoop

op over vloed) een be slis sen de rol (Paul Ri coeur, Fi gu ring the Sa cred).

4. Als ik de ze za ken leg naast het pro ces rond mijn boer de rij dan leidt dat tot de vol gen de

verhaal.

Ik ben een boe ren jon gen die ge wor teld is in boe ren tra di ties. Boe ren tra di ties zijn

heel di rect ver trouwd met de aar de, met de rit mes, met het ont zag voor de schep ping en

voe len daar ach ter de Schep per. De nie tig heid van het schep sel in dat gro te kos mi sche ge -

beu ren van een nacht met ster ren, van een zons on der gang en -o pgang, van de ver nie ti -

gen de kracht van ziek tes en pla gen. Boe ren tra di ties die we reld wijd iets sterk ge meen -

schap pe lijks heb ben (zie li te rai re en his to ri sche ver beel ding in Geert Mak, John Ber ger,

Le Roy Ra du rie en voor we ten schap pe lijk so cio lo gi sche ver ha len Van der Ploeg). De ze

ster ke er va rings tra di ties zijn door de mo der ni se ring on der druk ko men te staan: de mo -

der ni se ring van de land bouw door tech no lo gie, eco no mie en we ten schap en nu re cen te -

lijk ook in ju ri di sche ont wik ke ling, heeft de toe komst van voed sel, na tuur zorg en het so -

cia le le ven op het plat te land zwaar ge raakt. Boe ren over komt dit en het lijkt haast een

na tuur nood za ke lijk heid te zijn. Via de glo ba li se ring komt het mo der ni se rings pro ces we -

reld wijd, en ko men de krach ten van eco no mie, tech no lo gie en we ten schap heel dicht op

het boe re ner va rings goed.

Ik vond het op mer ke lijk te le zen dat een van de te gen stan ders van de glo ba li se -

rings be we ging, Jo se Bo vee uit Fran krijk, ook een fi lo so fi sche op lei ding heeft om de krach -

ten ach ter de mo der ni se ring/glo ba li se ring te on der ken nen en daar op te han de len.

De re ac tie op de mo der ni se ring/glo ba li se ring ver toont vaak een re ac tie ve in stel -

ling: hou den wat we heb ben en af blij ven. We zien in de re ac tie vaak ook een re vo lu tio nai -

re en ac ti vis ti sche in slag: macht, de eco no mie, de staat zijn be drei gen de en ne ga tie ve

mach ten die we moe ten weer staan. In het ver zet van Seat tle zien we ook een so cia le be -

we ging op gang ko men die ni hi lis ti sche en re vo lu tio nai re ken mer ken ver toont. De cul -

tuur kri ti sche reeks (Nao mi Klein, Jo se Bo vee, Ben ja min Bar ber) van Lem niscaat brengt

dit ook in Ne der land.
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5. Voor de prak tisch con cre te vorm ge ving leg ik hier bij de nieu we con cept ont wik ke ling

rond de Eem land hoe ve voor. Daar in zit ten de vol gen de ele men ten:

a. Ge schie de nis van de Eem land hoe ve: van in tuï tief con cept Boer de rij+ naar plan -

con cep ten met vorm ge ving naar nieu we door braak struc tu ren voor ver bre ding bin nen de 

Stad te land coö pe ra tie; nieu we bu si ness struc tu ren voor de ko men de 10 jaar (zie de

ideeën van Gert van Dijk hier ach ter: par ti ci pa tie van bur gers/over he den/be drij ven bin -

nen het stad te lands con cept).

b. In bed ding bin nen de lan de lij ke ge meen schap: ont wik ke ling van de ze ge meen -

schap pen met so cia le dy na miek, in no va tie kracht, re gi o na le iden ti teit, fes ti vi tei ten e.a.

Ook fy sie ke vorm ge ving bin nen re gio’s: her ken baar heid, iden ti fi ceer baar heid e.a.

c. In bed ding bin nen in spi ra tie ge meen schap: te rug val len op ou de kloos ter con cep -

ten: ora et la bo ra, diep gaand ge sprek van hart tot hart, ruim te voor zwak ken, ex pli cie te

vorm ge ving van ka pel- func tie: pas to ra le, me de deel za me, barm har ti ge, wel kom.

d. Planconcept voor landschapsontwerp: concretisering van a-c binnen een vorm -

ge ving van zorg voor mensen, ecologisch beheer, boe ren be drijfs per spec tief, ingebed in

ge meen schap pen; triple P-principe: profít, people en planets bouw van een kapel op de

Eem land hoe ve.

Work shop lei der: Ir. Jan Huij gen, boer op de Eem land hoe ve te Bun scho ten en fi lo soof

Voor meer in for ma tie: www.eem land hoe ve.nl
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Workshop 11 Heel de mens in het on der wijs

Op het school plein van het Men del col le ge te Haar lem staat een beeld van het Men del. In

ge sti leer de vorm zie je in het beeld plant, dier en mens die zijn om klemd door twee

schuin op gaan de bal ken: al le drie zijn ze on der wor pen aan de wet ten van de na tuur. Maar

daar bo ven uit steekt het men sen hoofd. Daar be gint de vrij heid van de Geest. De 1400

leer lin gen van die school uit Haar lem, al waar ik rec tor ben, dar te len er om heen, han gen

er te gen aan, bij voor keur in het zon ne tje, en voe ren er ein de lo ze ge sprek ken over het le -

ven zelf, voor en na school, tij dens pau zes of een on in ge vuld tus senuur. Dit beeld, in 1965 

ge maakt door Tho mas Rodr, her in nert de Men de liers aan Gre gor Men del, de pa ter Au -

gus tijn naar wie de school is ge noemd. De 19e eeu wer Gre gor Men del kruis te en kweek -

te in zijn kloos ter tuin in Brno 27.000 erw ten plant jes en met de hulp van zijn we ten schap -

pe lij ke in tuï tie kwam hij tot de op stel ling van de wet ten van de over dracht van

ei gen schap pen van het ene ge slacht op het an de re: de zo ge naam de Men del wet ten. Dat

beeld van Rodr op dat school plein toont ons de wet ten van de na tuur waar aan wij men -

sen zijn on der wor pen, maar ook spreekt het over de vrij heid van onze geest.

Wel nu, van uit de vrij heid die wij, zo als Gre gor Men del, heb ben als kin de ren van

God, zoe ken wij die het Plei dooi on der te ken den, graag het pu blie ke de bat over het Ne -

der land se on der wijs dat ons ter har te gaat. We doen dat in de be reid heid ver ant woor -

ding af te leg gen van de hoop die in ons leeft. 

Het zal u niet ver ba zen dat ik start bij Au gus ti nus. Hij maak te tij dens zijn le ven rond 

400 na Chris tus de wis se ling der tij den mee. Au gus ti nus stelt: “de men se lij ke ziel heeft

twee kan ten: de ac tie ve en de be schou wen de. De ene leidt tot voor uit gang, de an de re, de 

be schou wen de kant, leidt tot het wer ke lij ke doel.”

Van uit die ach ter grond ver zet ten wij ons te gen een on der wijs mo del dat eco no mie

voor op stelt. Daar bin nen wor den onze leer lin gen steeds meer een leer lin gen- of so fi num -

mer, dat hen ge schikt maakt voor bu reau cra ti sche be stu ring. Wij ver zet ten ons te gen

een plat en ba naal on der wijs, waar bin nen de leer lin gen tot on der wijs con su men ten wor -

den. Wij ver zet ten ons te gen een on der wij sprak tijk waar bin nen stan daar di se ring van de

leer stof de do cent ver laagt tot pro ces be ge lei der. Wij ver zet ten ons te gen een on der wijs -

sys teem dat leer lin gen perst in mo del len en sja blo nen. Wij ver zet ten ons te gen een on -

der wij sprak tijk waar bin nen de snel le pro bleem op los ser, de zelf re ge laar die zijn zoek vaar -

dig he den be heerst, vic to rie kraait. Wij zoe ken naar on der wijs vor men, naar een

on der wij sprak tijk waar bin nen de mees ter en de ge zel el kaar ont moe ten. 

Be kend is de uit een zet ting van Au gus ti nus over de wij ze waar op je je leer lin gen on -

der richt. Fei te lijk is het een brief aan een col le ga- leer mees ter die hem col le gi aal con sul -

teert. In het be gin van zijn brief spreekt Au gus ti nus  over de stoel die je je leer lin gen aan -

biedt, ten te ken van men se lijk be grip en har te lij ke gast vrij heid. Ver der op in dit ge schrift

vin den we een van de mooi ste be schrij vin gen van een men se lij ke on der wij sprak tijk:
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“Wan neer het ons te gen staat die ge wo ne, op de jon ge ren af ge stem de les sen zo

vaak te her ha len, die nen wij ons door een broe der lij ke, va der lij ke en moe der lij ke lief de

op die jon ge ren af te stem men.  Zo dra wij ons al dus met hun hart ver bon den heb ben, zul -

len die les sen ook ons weer nieuw lij ken. De ge voe lens van een deel ne mend hart heb ben

na me lijk zo veel kracht dat, wan neer onze leer lin gen ge roerd wor den door ons spre ken

en wij door hun le ren, wij in el kan der ko men wo nen, zo dat zij als het wa re in ons gaan

spre ken wat zij ho ren en wij om zo te zeg gen in hen gaan le ren wat wij on der wij zen. Dat

doet zich im mers ook voor, wan neer wij be paal de weid se, mooie pun ten in ste den of bui -

ten op het land, die wij zelf, om dat we ze al zo vaak had den ge zien, zon der ge noe gen voor -

bij gin gen, aan men sen to nen die ze nog nooit eer der ge zien heb ben; dan wordt toch ze -

ker door hun ge noe gen om die nieu we aan blik ons ei gen ge noe gen her nieuwd! En dat

ge beurt des te meer naar ma te zij meer onze vrien den zijn, want hoe meer wij door de

band van de lief de in hen ver blij ven, des te meer wor den die oud ge noeg ge wor den din -

gen ook voor ons weer nieuw.”

Bij de door ons nood za ke lijk ge ach te ‘we nde’  gaat het ons voor al om aan dacht

voor groei en bloei. De op groei en de mens is geen bij een schar re laar van in for ma tie, hij is

niet al ler eerst ge baat bij de ont wik ke ling van zoek vaar dig he den maar hij is al ler eerst een

groei er in het gees te lijk do mein, om te groei en in le vensé lan, le ven so riën ta tie en le vens -

stijl, groei end aan wat waar is, mooi is en goed. Groei en doe je niet zo zeer aan je beeld -

scherm, groei en doe je in de men se lij ke groep, de klas, de werk groep, - vol was se nen sa -

men met jon ge men sen on der weg, jon ge men sen groei end aan el kaar. De hech ting van

leer lin gen aan per so nen gaat nu een maal voor af aan de hech ting aan in houd. De be ge na -

dig de en be ziel de do cent speelt hier in de hoofd rol. Hij gidst de leer lin gen niet al leen naar

vaar dig heid, des kun dig heid en ge leerd heid, maar ook wijdt hij zijn leer lin gen in in een le -

vens hou ding en een le vens pas sie, zo dat zij uit groei en tot at ten te, kri ti sche, ver ant woor -

de lij ke en ge ne reu ze men sen, ge voe lig voor de zin- die- er- is.

De do cent speelt een cru cia le rol van be mid de ling. Hij helpt zijn leer lin gen de schat ten

van het ver le den te trans for me ren voor de toe komst. Te ge lijk con ti nuï teit en dis con ti -

nuï teit. 

Zo’n do cent is als Her mes, de bood schap per van de go den. Ja ze ker, die zelf de Her -

mes die het sym bool is van de beurs, die Griek se god met vleu gel hoed, vleu gel schoe nen

en he raut staf. De god van de han de la ren, de be mid de laars, van de men sen on der weg,

maar ook de be ge lei der van de zie len on der weg naar hun eind be stem ming. Zijn he raut -

staf vin den we te rug op onze eu ro mun ten als munt te ken van de Ne der land se bank. Die -

zelf de Her mes is geen blind ge hoor za mend amb te naar, hij ont vangt de bood schap, pro -

beert die te be grij pen en weet zich ver ant woor de lijk voor de over dracht van de

bood schap. Zo’n taak vraagt om be hoed zaam heid in de re la tie van le raar en leer ling.  Ge -

duld ook, om dat het ver wer ven van wat waar de vol is, nooit een vou dig en ge mak ke lijk is.

De her me neu ti sche le raar brengt de ui tin gen van het le ven van de geest als een tij de lijk

be zit naar zijn leer lin gen toe, zo dat de toe komst meer is dan het ver le den. Con ti nuï teit

en dis con ti nuï teit, le ven in de geest van vrij heid. 

Een wel heel an der beeld van on der wijs dan het gang ba re. De leer ling als zelf re ge -
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laar, als cen trum van het on der wijs heel al, ter wijl de le ra ren als die nen de sa tel lie ten er -

om heen draai en. Neen, lie ver het beeld van de le raar die de leer ling helpt bij de ge boor te

van ech te ken nis, de le raar als vroed vrouw, naar het  voor beeld van So cra tes. Dit be te -

kent dat de leer lin gen geen trucs krij gen aan ge leerd, maar de vrij heid, de tijd en de ruim te 

krij gen in con fron ta tie met hun le ra ren, in goe de sa men wer king met hun me de leer lin gen,

tot ech te ken nis te ko men van al wat mooi is, goed en waar. Dit be te kent dat nieu we vak -

ken in het voort ge zet on der wijs als cul tu re le en kunst zin ni ge vor ming, al ge me ne na tuur -

we ten schap pen en geïn te greerd li te ra tuur on der wijs, en ver trouw de vak ken als maat -

schap pij leer en ge schie de nis de hoog ste be scher ming ver die nen. Juist aan de hand van

de ze vak ken le ren de leer lin gen zich zelf ken nen, wor den zij ge con fron teerd met hun ge -

meen schap pe lij ke ach ter grond, le ren stil staan bij de din gen en le ren zij on der schei den

wat goed en kwaad is, mooi en le lijk, waar en leu gen ach tig, wat moei te mag kos ten en wat 

waar de loos is. Zo sto ten zij op bron nen van waar de die hun he le ver de re le ven le vend

wa ter zul len ge ven.

Dit al les kan al leen als do cen ten en op voe ders er in sla gen in echt con tact te ko men 

met hun pu pil len. Daar voor is het no dig dat zij zelf au then tiek le ven de men sen zijn die

hun ei gen in ner lij ke rijk dom dur ven ont wik ke len en in hun spre ken en han de len hun bin -

nen kant, hun ziel dur ven to nen. Wil dit al le maal mo ge lijk wor den, dan zul len le ra ren de

tijd no dig heb ben om zich zelf te voe den met bron nen van waar de, de tijd om over hun

werk, hun klas sen en hun leer lin gen met hun col le ga’s te spre ken, zo dat zij el kaar le ren

ver staan en het au then tie ke in el kaar kun nen er va ren. Zo wordt de school meer dan een

leer ge meen schap, eer der een le vens ge meen schap waar bin nen de le ra ren zich be wust

zijn van hun ei gen waar de, hun ei gen goud dat ze in han den heb ben. Bin nen zo’n ge meen -

schap is er waar de ring voor de ver schei den heid van vor men van over dracht en wordt

staatspe da go giek uit ge ban nen. 

Au gus ti nus spreekt in dit ver band over het wer ken van Gods Geest in ie der van

ons. De mens is zich ide a li ter be wust van zijn in ner lij ke leer mees ter die hem al les in her -

in ne ring brengt wat goed is, mooi en waar. Jacques Delors spreekt over de “tre a su re

within.”  In de pre cai re re la tie van le raar en leer ling ont waart de leer ling (te za men met

zijn le raar) dat de wer ke lijk heid al tijd onze ken nis over stijgt. In de di a loog van hen bei den

toont onze we reld zich van zijn bes te, ge ne reu ze kant. De we reld die ons een enor me

rijk dom aan biedt.  Zon der ver trou wen hier in zou den we ons best niet doen voor onze

kin de ren, zou den we te kort schie ten in ij ver in po li tiek of za ken we reld. Al leen is het wel

zo dat die ge ne ro si teit zich ons eerst toont, als we ons in zet ten voor die zelf de we reld die

te ge lijk onze lief de en onze ar beid zo hard no dig heeft. Wat we no dig heb ben in ons on -

der wijs, is de cul tuur van di a loog. De be lang rijk ste Ne der land se dich ter van de vo ri ge

eeuw, Ida Ger hardt, be schrijft in haar ge dicht  “Twee uur: de klok ken ant woord den el -

kaar” de di a loog tus sen leer mees ter en leer ling als de ide a le vorm van we der ke rig on der -

richt en spreekt over adel en we der ke ri ge hulp: 

“en waar hun bei der adel het be staat

 el kaar tot hulp te zijn, zo dat niet faalt

 de op dracht steeds ge steld: de di a loog”

Juist hier om dient de over heid met de groot ste zorg toe te zien op de vrij heid van
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on der wijs op gods dien sti ge, le vens be schou we lij ke grond slag. Juist om dat re li gie en le -

vens be schou wing rich ting kun nen ge ven aan bo ven be doel de di a loog tus sen men sen,

vraagt dit van de over heid hoe den de zorg. Na tuur lijk is het pas send dat die zelf de over -

heid er op toe ziet dat bin nen gods dienst of le vens be schou wing de  waar dig heid en de vrij -

heid van de unie ke men se lij ke per soon wor den ge waar borgd.

In een cul tuur van di a loog, van we der zijds res pect en waar de ring le ren men sen

zich in te zet ten voor hun ei gen ge ne reu ze we reld. Ten dien ste hier van ho ren so cia le ac -

ties bin nen het school le ven. Op het Men del heb ben we in tus sen eni ge er va ring met de

cur sus Leef stijl waar bin nen de leer lin gen zich zelf le ren res pec te ren én hun me de leer lin -

gen, het pes ten pro be ren te ver mij den en ver schil len de vor men van so ciaal ge drag le ren.

We ne men ook deel aan de so cia le ac tie “Going Glo bal”  van de Unie voor Chris te lijk

On der wijs die dit jaar in het te ken staat van de ar moe de in In dia. De so cia le co he sie in

onze sa men le ving staat hier bij op het spel.

Wij al len die ons be trok ken we ten bij het Ne der lands on der wijs, zul len naar vor -

men moe ten zoe ken die de cul tuur van di a loog mo ge lijk ma ken en be vor de ren en de ge -

spreks part ners bren gen naar hun bei der in ner lij ke rijk dom.  Dat is toch ook de ele men -

tai re vreug de van de do cent dat hij een vrucht baar be roep doet op de aan we zi ge ta len ten

van zijn leer lin gen, zodat zij een stap zet ten naar een ho ger ni veau en zij zich ge roe pen

we ten een ei gen en per soon lijk ant woord te ge ven op de soms ook mo reel ge stel de uit -

da ging van de le raar. Het zal de leer lin gen la ter hel pen ook maat schap pe lij ke ver ant woor -

de lijk heid te ne men, als de si tu a tie daar om vraagt. De sa men hang in onze maat schap pij

staat hier bij op het spel.

On der wijs en vor ming moe ten leer lin gen voor be rei den op de sa men le ving, maar

niet door hen ef fi ciënt, goed koop en ba naal ‘klaar te sto men’ voor een markt van haast,

hy pe en heb zucht; on der wijs en vor ming die nen leer lin gen ook in te wij den in een cul tuur 

en een ge schie de nis waar in ge duld, ge heu gen en ge ne ro si teit kern woor den zijn.

Work shop lei der: drs. Piet Hein Hupsch, rec tor van het Men del col le ge in Haar lem 

De vol gen de tek sten wa ren bron nen van waar de voor de ze in lei ding:

Plei dooi voor een on der wijs- ‘wen de’, april 2002.

Jacques De Vis scher, On der ken nen wat be schik baar is, Bu del 2000.

Een zwij gen dat kan wor den ver be terd, Rad boud stich ting, Vught 1999.

Dr. Henk Wit te, The Ca tho lic School as Cen ter of Li fe in a Post mo dern Con text

G. ter Heij ne, Gold in our Hands, bei de op het Con gres van het Eu ro pe an Com mit tee for

Ca tho lic Edu ca ti on, Augs burg 1996.
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Workshop 12 De vrije keu ze voor Shell

Bij Shell moet ie de re werk ne mer zich zo vrij voe len, dat hij of zij op elk mo ment voor een

an de re baan zou kun nen kie zen. En te ge lij ker tijd moet hij zich zo goed thuis voe len bij

Shell, dat hij voort du rend de keu ze maakt om te blij ven. Dat is het ide aal van Govert Boe -

les, ma na ger Glo bal Staff Re la tions bij Shell In ter na ti o nal. 

Ui ter aard geldt de ze eis ook voor hem zelf. Daar om vindt hij het ge rust stel lend dat

hij op elk mo ment voor een baan bij een recht bank of als ad vo caat zou kun nen kie zen (hij

be gon zijn loop baan bij Shell als be drijfs ju rist). Maar voor lo pig  is hij blij dat hij be zig is met 

za ken en in een con text die hem vol doen de boeit om te blij ven. Die be zig he den spe len

zich af op het ge bied van het stra te gi sche per so neels be leid van Shell In ter na ti o nal in Den

Haag.

Zijn fas ci na tie voor vrij heid is sterk geïn spi reerd door het ver slag van Har ry Mu lish

van het pro ces te gen oor logs mis da di ger Eich mann, dat ver scheen on der de ti tel De zaak

40/71. Boe les gruw de van de Be fehl ist Be fehl-men ta li teit die Eich mann tot zijn da den had

ge bracht. Een mens mag zich zelf nooit op die ma nier tot slaaf re du ce ren. Hij moet vrij zijn 

en ín die vrij heid zijn ver ant woor de lijk heid ne men en zijn keu zes ma ken. 

Dat is ook de lei draad voor het Shell- per so neels be leid: er voor zor gen dat Shell zo

at trac tief is voor zijn werk ne mers dat zij in vol le vrij heid voor Shell blij ven kie zen. At trac -

tief houdt dan ui ter aard veel meer in dan een goed loon. Het om vat ook een be paald be -

drijfs kli maat dat sti mu leert tot groei en het ne men van ver ant woor de lijk heid, aan dacht

voor de ba lans tus sen werk en le ven en voor de re la tie met ‘het thuis front’, bij scho ling,

waar no dig coa ching en be ge lei ding. 

Dat Shell dit al les doet is me de een kwes tie van wel be gre pen ei gen be lang, ver telt

Boe les. Shell wil goe de men sen kun nen aan trek ken en daar naast: men sen pres te ren het

best wan neer zij zich er gens thuis voe len. In we zen geeft dit per so neels be leid een ka der

dat er voor zorgt dat zo ge naam de Ame ri kaan se ten den sen, zo als ge richt heid op kor te-

 ter mijn- ef fec ten en gro te aan dacht voor kwar taal- of maand cij fers, bin nen de per ken

wor den ge hou den. Dit per so neels be leid is na me lijk een con cre ti se ring van het be grip

duur zaam heid voor de men sen van Shell.

De duur zaam heid kan al leen ge re a li seerd wor den wan neer er spra ke is van een

pro ces van ‘s amen op groei en’ van Shell en haar werk ne mers. Het Shell- personeelsbeleid 

moet daarbij mee groei en. Dat personeelsbeleid moest opnieuw wor den geformuleerd na 

de grote organisatieverandering van enige jaren geleden, toen de oorspronkelijke

landenstructuur vervangen werd door een globale structuur, waarin de indeling naar

activiteiten het belangrijkste werd. Dit leidde in zeker zin tot een iden ti teitscri sis bij veel

werknemers, want ze behoorden ineens bij een heel andere groep.

Om het effect van het personeelsbeleid en het totale welbevinden van het
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Shell-personeel te meten zal dit jaar voor de derde keer een Peoples Survey onder alle

100.000 Shell-werknemers wor den  ge hou den. Deze survey vormt tegelijkertijd een

bindend element: iedereen wordt door de Chairman of the Board naar zijn mening

gevraagd en met die mening wordt iets ge daan.

De kern van het Shell-personeelsbeleid is een constante: respect voor de mens, en

wel voor de mens in zijn to ta li teit: “je mag een mens nooit op zijn ziel trap pen,” zegt

Govert Boe les. Dit respect kwam in de jaren dertig van de vorige eeuw al tot uitdrukking

in de sportfaciliteiten die aan Shell-werknemers ter beschikking werden gesteld: mens

sana in corpore sano was het uitgangspunt van toenmalig Shell-directeur Deterding. La ter

werd ook huis ves ting aan ge bo den on der meer om als werk ge ver aan trek ke lijk te zijn

voor men sen uit bij voor beeld Fries land. Dat soort voorzieningen is af ge schaft, omdat het

tegenwoordig als paternalistisch wordt gezien. 

Een van de doel stel lin gen van het hui di ge per so neels be leid is di ver si teit, maar in

een veel bre de re be te ke nis dan de oor spron ke lij ke sprei ding over na tio na li tei ten, ras sen

en de sek sen: nu gaat het ook om sprei ding over ‘o nzich tb are’ ver schil len zo als re li gies,

ge aard heid, etc. Dus steeds weer an de re woor den, an de re in stru men ten en an de re uit -

wer kin gen, maar de kern is het zelf de ge ble ven.

Ui ter aard is het nood za ke lijk om de vin ger aan de pols te hou den ten aan zien van

de ver we zen lij king van de ze doel stel lin gen. Ze kun nen al leen ge re a li seerd wor den wan -

neer di rec teu ren en an de re ma na gers dit be leid in de prak tijk bren gen. Zo die nen di rec -

teu ren jaar lijks te te ke nen dat zij zich heb ben ge hou den aan de State ment of Ge neral

Busi ness Prin ci ples van Shell. Maar ook de kri ti sche no ten uit dit Pe oples Sur vey moe ten

in de be tref fen de af de ling of di rec tie wor den be spro ken. De ver we zen lij king van al le per -

so neels doel stel lin gen kan niet zon der de di a loog op het wer kni veau. De ma nier waar op

de di a loog plaats vindt is wel cul tuur ge bon den en zal in Ma lei sië en de VS dus an ders zijn

dan hier in Ne der land.

De kern van dit alles is dat een goede onderneming goede bedrijfsresultaten

bereikt als de mensen die dat uiteindelijk pres te ren in hun sa men hang, als gemeenschap,

goed functioneren. De Geus noemde dit de levende onderneming. Leidinggevenden zijn

verantwoordelijk en worden aangesproken op hun persoonlijke bijdrage aan die ge meen -

schap, zoals bij voorbeeld hun bijdrage aan de balans tussen zakelijk en pri vé le ven. Hier

gaat het duidelijk om heel de mens. Daar worden de leidinggevenden ook op afgerekend.

Work shop lei der: Govert J. Boe les, ma na ger Glo bal Staff Re la tions, Shell In ter na ti o nal BV

Tij dens het ver an de rings pro ces heeft Shell in ten sief met de ker ken ge spro ken. Het

boekje Shell en Raad van Kerken in gesprek gaat over deze dialoog tussen de ker ken en

Shell. Aan de or de ko men de inhoud van het besprokene, de overeenkomsten en de

verschillen in visie en be na de rin, per soon lij ke indrukken van enkele deel ne mers, de

gevolgde dialoogmethode en hoe het gesprek wordt voort ge zet. Het boek je en het kaart -

je: Spel re gels bij de Di a lo gue for Un der stan ding zijn gra tis op te vra gen bij: Kerk en We reld,

In sti tuut voor Di a loog, On der zoek en Trai ning, Herbert Mon te ban, Ad vi seur/Trai ner,

Telefoon 0343 556 773, h.monteban@kerkenwereld.nl
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Work shop 13 Liefdevolle aandacht: sleutel tot bidden en
leven

In een lied kun je vaak ge za men lijk din gen uit druk ken die je in je een tje niet zo gauw zou

zeg gen. Daar om be gint drs Frans Tromp s.j. zijn bij een kom sten, cur sus sen en re trai tes

stee vast met een lied. Daar mee geeft hij zijn ei gen aan vul ling op het klas sie ke vier luik van

ge beds vor men: lec tio (le zing, vee lal van bij bel tek sten), me di ta tio (over we ging van der ge lij -

ke tek sten), ora tio (ge bed, veel al vol gens vas te for mu les) en con tem pla tio. Bij dit laat ste

gaat het meer om het hart dan om het ver stand, meer om aan we zig zijn dan om zoe ken.

Bij dat ‘aa nw ezig zijn’ is bij voor beeld ook de li chaams hou ding van be lang, het je be wust

zijn van je ei gen li chaam en je ei gen ‘aa nw ezi gheid’, ook en voor al tij dens het con tem pla -

tie ve bid den. Dat zelf de be wust zijn moet je ont wik ke len ten aan zien van je ei gen diep ste

ver lan gens. Die kan nie mand je aan pra ten of dui den, je zult ze zelf moe ten vin den. De bij -

bel staat vol van ver ha len van men sen wiens diep ste ver lan gen uit ging naar Je zus, maar die 

te ge lij ker tijd Je zus niet her ken den als hij bij hen was (zo als de Em maus gan gers, zie Lu cas

24: 32). Het her ken nen van het ei gen ver lan gen is dan ook een kern punt van het con tem -

pla tie ve ge bed. Van daar dat Tromp spreekt van het ‘g ebed van de lief de vol le aan dacht’.

Tromp on der scheidt twee vor men van con tem pla tief ge bed: ten eer ste het ’s

avonds te rug kij ken of be ter: ‘t eru gvo elen’ naar de goe de din gen van de dag. Dit is een

soort pa rel dui ken en oe fe nen in na tuur lij ke dank baar heid. Ten twee de het aan dach tig in

het da ge lijk se le ven staan, in het be sef dat God voort du rend bij je is, zo als Pau lus dat in

Han de lin gen 17: 38 uit drukt: ‘want in Hem le ven wij, be we gen wij ons en zijn wij’.

Op een der ge lij ke ma nier bid den is geen van zelf spre ken de zaak. Ook voor Frans

Tromp zelf niet. Toen hij in 1981 na ruim 10 jaar als le raar ge werkt te heb ben in on der

meer Den Haag (het Aloy si us) en Gro nin gen (het St Maar tens col le ge), op sab ba ti cal ging

(ter tiaat in de Je zuï ti sche be na ming) had hij voor zich zelf een heel dui de lijk doel: een be -

vre di gen de ma nier van bid den vin den. Want die was hij in de loop der ja ren kwijt ge raakt.

Hij koos voor Ame ri ka, voor het on be ken de, dat hem in een aan tal op zich ten zelfs wel

wat te gen stond. Zo als hij ver vol gens ook weer de pro ble men op zocht door te kie zen

voor het wer ken met en be ge lei den van ster ven den in Bos ton (VS) in het zie ken huis Bon

Se cours, waar op dat mo ment ook Kübler- Ross werk te. In eer ste in stan tie was hij bang

ge weest voor on be ant woord ba re vra gen van de ster ven den. Al snel merk te hij ech ter dat 

‘aa nw ezig zijn’ en luis te ren prak tisch al vol doen de was. Al even leer zaam wa ren de voor -

be den die veel van de ze men sen uit spra ken tij dens de eu cha ris tie vie rin gen al daar: meest al 

zon der enig be kla gen, maar juist vol dank baar heid voor bij voor beeld een be zoek, mooie

bloe men of een ei gen be zoek aan huis. En ten slot te vorm de ook de Ame ri kaan se be na de -

ring van dood zie ke pa tiën ten een leer za me cul tuur schok: hoe ga je nu met God om, vroe -

gen ze daar ge woon weg aan de pa tiën ten.
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Waar het het bid den be trof, had Tromp veel aan de boe ken en ideeën van An tho ny 

De Mel lo s.j., een Je zuïet uit In dia, die voor al be na drukt dat je bid den niet te in ge wik keld

moet ma ken. Zijn nieuws gie rig heid was door dit al les zo da nig ge wekt dat hij koos voor

een aan slui tend twee de sa bat ti cal jaar, dat hij door bracht aan het In sti tu te for Spi ri tu al

Lead er ship van de Lo yo la Uni ver si teit van Chi ca go. De naam van dat in sti tuut al leen al

ademt de Ame ri kaan se geest van het gaan voor de hoog ste eer. Een ge woon te die hem

goed uit kwam toen hij te rug in Ne der land bij zijn eer ste en ne a gram- cur sus in het  Igna -

tius huis in Am ster dam slechts twee be lang stel len den trok. Het en thou sias me dat hij des -

al niet te min aan de dag leg de zorg de er voor dat er bij de twee de les in eens twaalf deel ne -

mers wa ren. Hij ziet het als een sig naal dat hon ger voor het ho ge re blijft be staan.

Wel is waar niet meer in de vorm van een le vens lang com mit ment, zo als hij dat zelf aan ging 

bij zijn pries ter wij ding. Er ko men nieu we vor men op en er zijn nieu we vor men mo ge lijk.

Voor bid den hoef je ook niet in de kerk te zijn. Hij her in nert zich een stu dent die ’s och -

tends vroeg de krant rond bracht en op z’n fiets de ve le na men van God re ci teer de. En de

ma ri ne- aal moe ze nier die vlak voor zijn werk in zijn au to even tien mi nu ten de ko men de

dag over dacht. Zelf staat hij te gen woor dig nog al eens op het open baar ver voer te wach -

ten. Ook een mooie ge le gen heid om even tot rust te ko men, in een con tem pla tief ge bed

te gaan. Er zijn im mers ve le we gen die naar Ro me lei den. Maar zon der lief de vol le aan -

dacht brengt geen en ke le weg je ver der.

Work shop lei der: Frans Tromp s.j.

Voor na de re in for ma tie over en ne a gram- week end cur sus sen door Frans Tromp:

Mont fort- cen trum ‘Op weg’ te Oirschot, te le foon 0499 572 254
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Work shop 14 Het profijt van pleziermanagement

Ple zier ma nage ment. Het klinkt niet se ri eus, maar het is het ze ker. Men sen die ple zier

heb ben in hun werk, hel pen klan ten op zo’n ma nier dat die zich ook te vre den voe len. En

dat is weer goed voor de om zet en de fi nan cië le re sul ta ten. Ple zier loont. En daar moet je

als be drijf of or ga ni sa tie iets mee doen.

Je roen Geel hoed, di rec teur van Bet ter BeYour self, een on der deel van ad vies bu -

reau & Sam houd, ge looft er hei lig in: er moet geïn ves teerd wor den in ple zier. En dan niet

al leen in op per vlak kig ple zier, zo nu en dan een feest je, maar het ple zier moet in het he le

be drijf ver an kerd zijn. Op or ga ni sa to risch ni veau én op het ni veau van de in di vi du e le

werk ne mer.

Het idee is we ten schap pe lijk on der bouwd door de Har vard Busi ness School. Daar

heet het de Ser vi ce- Pro fit- Chain. Ge mo ti veer de, des kun di ge me de wer kers krij gen loy a -

le, te vre den klan ten, en dat is uit ein de lijk goed voor de winst. Maar Geel hoed heeft ook

in spi ra tie ge von den in de re for ma to ri sche wijs be geer te. Daar in wordt de mens niet als

on der deel van een be drijf spro ces ge zien, maar als een mens die tot zijn recht hoort te ko -

men op de plaats waar hij werkt en in de so cia le ver ban den waar in hij leeft.

Geel hoed heeft de ze ideeën uit ge werkt in een web stek voor on- line me de wer ker -

son der zoek met de ti tel ‘Be tte rBeYou rself’. De vra gen lijst kan via in ter net in een dag

door het per so neel wor den be ant woord en wordt di rect ver werkt. Aan het eind van die

dag ligt er dan al een rap por ta ge, in clu sief aan be ve lin gen en tips voor ver be te ring. In één

dag kan een ma na ger dus we ten hoe veel ple zier zijn me de wer kers in hun werk heb ben,

waar de knel pun ten lig gen en wat hij het bes te kan doen om die aan te pak ken.

Vol gens Geel hoed zijn er ze ven pij lers voor ple zier in het werk: een goe de ba lans

in het werk, kan sen en uit da gin gen, vol doen de vrij heid, open heid, be ves ti ging en waar de -

ring, vie rings mo men ten en een in spi re ren de wer kom ge ving. Op die as pec ten wor den

werk ne mers dan ook be vraagd, va rië rend van hun te vre den heid over de werk druk en de

ma nier waar op lei ding ge ven den met kri tiek om gaan tot en met de te vre den heid over de

werk sfeer.

Het kan zijn dat de uit kom sten van het on der zoek aan het licht bren gen dat werk -

ne mers he le maal niet zo te vre den zijn over hun be drijf. De uit kom sten zijn vol gens Geel -

hoed soms heel hard. “Ple zier ma nage ment is hard wer ken”, is zijn er va ring. Maar hij is er -

van over tuigd dat het uit ein de lijk loont. Dat wil hij de ko men de ja ren ook sta tis tisch

on der bou wen. “Me de wer kers die bij hun werk wor den be trok ken, die zeg gen schap heb -

ben in ver an de rings tra jec ten en mee mo gen den ken, zijn ge mo ti veer de men sen. Uit ein -

de lijk is dat in de cij fers te mer ken. Daar om is ple zier ma nage ment een vorm van duur -

zaam per so neels be leid.”

Work shop lei der: drs. Je roen Geel hoed, di rec teur Bet ter BeYour self 
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Work shop 15 Wer ken met waar de — op zoek naar ba lans
(op de werk vloer) 

Werk is enorm be lang rijk voor men sen. Het wordt in toe ne men de ma te een iden ti teits -

dra ger. De vraag ‘wat doe je’ dekt te gen woor dig ook gro ten deels de vraag wie je bent.

De ze uit da ging van werk vormt te ge lij ker tijd een ge vaar. Dat is een eer ste dis ba lans die

zich op de werk vloer voor doet. Door de ho ge werk druk en de toe ne men de ei sen kun -

nen werk ne mers zich ver lie zen in hun werk. Al le mon dig heid ten spijt is niet ie der een in

staat om zijn of haar gren zen te be pa len. Een twee de knel punt, hier mee sa men han gend, is 

de ba lans tus sen win nen en ver lie zen, tus sen kracht en kwets baar heid. Ont slag is een uit -

da ging waar ‘wij veel van kun nen le ren’, bur nout is een le ven sles, con flic ten zijn nieu we

kan sen. Ver lie zen mag klaar blij ke lijk niet meer, we moe ten per ma nent pres te ren. Al tijd

maar door hol len leidt op ter mijn tot li cha me lij ke en gees te lij ke uit hol ling.

Een der de punt be treft de kwa li teit van het werk zelf. De ba lans tus sen be gin nen en 

af ma ken, tus sen tijd ne men voor kwa li teit en dead lines moe ten ha len, is even eens ver -

stoord. Men sen met een per fec tio nis ti sche in slag ko men hier door in de knel. Het slor dig

af raf fe len van je werk — of je nu in de zorg, het on der wijs of in de bouw werkt — vormt

een aan slag op de pro fes sio ne le in te gri teit van werk ne mers. Werk dat nooit af is gaat aan

je vre ten en tast je heel heid aan.

Er is be hoef te aan ba lans. Men sen er va ren een dis ba lans. Het le vens ge voel is: we

wil len te veel, te snel, te ge haast. Ko men we wel echt toe aan ons zelf en aan el kaar. Ko -

men we wel toe aan de es sen tie, aan het goe de le ven? En wat is dat dan ei gen lijk?

Voor het vin den van heel heid en ba lans op de werk vloer moe ten we toe naar een

de fi ni tie van wat goed werk is. Do ro thee Sölle be schrijft in haar boek God heeft men sen

no dig de be te ke nis van goed werk in drie es sen tië le di men sies: 1. zelfex pres sie, 2. so cia le

re la ties en 3. ver zoe ning met de na tuur. Het goe de werk zorgt voor ver bin ding met je zelf, 

met je me de mens en met de sa men le ving. De ze ver bin ding zorgt voor even wicht en har -

mo nie. Dan kan werk weer bij dra gen aan de be vrij ding van de mens, een klas siek ide aal

van de chris te lij ke vak be we ging. 

Het scho lings werk van het CNV — in het bij zon der de nieu we le den cur sus ‘In Ba -

lans’ — richt zich op de drie hier bo ven ge noem de di men sies. De er va ring leert ons dat

‘to ek omen aan je zelf/op ko men voor je zelf’ voor waar de is voor het goed aan gaan van

con tac ten met col le ga’s en het daad wer ke lijk ne men van maat schap pe lij ke ver ant woor -

de lijk heid. Om in de ter men van Ste phen Co vey te spre ken: on af han ke lijk heid is de voor -

waar de voor in ter af han ke lijk heid. Veel CNV- scho lings werk is ge richt op em po wer ment,

op ko men voor je zelf, ge voel voor ei gen waar de. Blijk baar zijn er op de werk vloer veel fac -

to ren die dit ge zon de ba sis ge voel aan tas ten. Ba lans is een re la tio neel be grip. Je bent in ba -
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lans met iets of ie mand. Het geeft ver hou din gen, re la ties aan. Het mens beeld van het

CNV is de ver ant woor de lij ke mens, de mens is fun da men teel re la tio neel. Je leert je zelf

ken nen door re la ties aan te gaan. Mens zijn is een ac ti vi teit, is ant woord ge ven op wat ge -

ge ven is. Dit ant woord is per soon lijk. Over ga ve aan het le ven be te kent: ik ben ver ant -

woor de lijk. Daar bij gaat het niet zo zeer om het sla gen als wel om het wil len pro be ren.

Het vergt moed om ver ant woor de lijk heid te dur ven ne men. Soms kun nen pro ble men

een goed ex cuus zijn om niet te hoe ven kie zen. 

Ver taald naar de vak be we ging luidt de vraag hoe werk ne mers kun nen bij dra gen aan 

een leef ba re werk vloer en een zorg za me sa men le ving. Dat is een hin der nis, want het ge -

voe len is toch sterk dat het droef ge steld is met de so li da ri teit tus sen werk ne mers. Om

nog maar te zwij gen over hun be trok ken heid bij het mi lieu of bij de steeds on vei li ger wor -

den de sa men le ving. 

Ver ras sen de ont dek king voor het CNV is dat de ach ter ban nog steeds aan spreek -

baar is op maat schap pe lij ke the ma’s, doch niet meer via de klas sie ke weg van de mo raal

(’Gij zult uw af val schei den’), maar via de veel aan spre ken der weg van de er va ring, of be -

ter nog, de ge- waar- wor ding. Men sen moe ten de waar de van de na tuur zelf weer gaan

ont dek ken en le ren ge nie ten van de rust en de schoon heid er van. Daar kan een bos wan -

de ling toe bij dra gen. Of een cur sus waar in je sa men praat over wat de na tuur met je doet. 

Zo gaan men sen weer voe len hoe ze zelf on der deel vor men van de schep ping. Dit ge voel

leidt tot be trok ken heid. En be trok ken heid leidt tot ver ant woor de lijk heid. Dus niet via de 

weg van de nor men, maar via de weg van de waar den.

Mijn vi sioen voor de werk plek is de (te rug keer van de) men se lij ke maat. Om dit te

be rei ken is het ne men van ver ant woor de lijk heid van be lang, maar ze ker ook het ont wik -

ke len van em pa thie (’i nl even en mee le ven’) op de werk vloer. Dit biedt werk ne mers de

ge le gen heid om hun ei gen kwa li tei ten en waar de(n) te ont dek ken, waar bij ie ders bij dra ge

van be lang is. Zo kan de vak be we ging zich ont wik ke len van een werk ne mers- naar een

werk de lers or ga ni sa tie.

Work shop lei der: Ri ta Blaak, Stu die lei der CNV Opleiding & Training 

Het spel ‘We rken met waar de’ is te ver krij gen bij het CNV (Utrecht) en de Ver e ni ging

NCW (Den Haag).
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Politiek-maatschappelijke keuzes en de mogelijkheden voor 
burgers om als een heel mens te leven

Jan Peter Bal ke nen de*

Twee we ken ge le den wer den we op ge schrikt door 

ver woes ten de over stro min gen in het stroom ge -

bied van de El be en de Do nau. U kunt zich de te le -

vi sie beel den en de kran ten fo to’s vast goed her in -

ne ren. Praag en Dres den lie pen voor een deel

on der wa ter. Kunst schat ten, his to ri sche ge bou -

wen, woon hui zen en win kels wer den zwaar be -

scha digd. Een aan tal klei ne stad jes werd zelfs ge -

deel te lijk weg ge vaagd.

Een vre se lij ke ra va ge. Maar niet al le fo to’s

van de ramp lie ten ver woes ting en el len de zien. Er

wa ren ook an de re beel den. Beel den van men sen die hard be zig wa ren zand zak ken te vul -

len. En van men sen die ke tens vorm den om met die zand zak ken de nood dij ken te ver -

ster ken. Wat wa ren dat voor men sen? Ge wo ne men sen. In wo ners van de be dreig de ste -

den. Maar ook men sen wier huis niet be dreigd werd. Vrij wil li gers, toe ris ten, vrou wen,

man nen, jong en oud, al die men sen gin gen er blijk baar niet voet stoots van uit dat de

over heid het wel al leen zou fik sen. Ze voel den zelf een ver ant woor de lijk heid om in ac tie

te ko men. Een jour na list vroeg aan een Praag se stu dent waar om hij zich in het zweet

stond te wer ken. Het ant woord was sim pel: “Mijn stad wordt be dreigd”.

Dit voor beeld toont aan dat men sen wel is waar in di vi du zijn, maar zich niet als in di -

vi du en ge dra gen. We zijn méér dan een in di vi du. We gaan uit ei gen be we ging ver bin din -

gen aan met an de ren. En niet al leen als de nood aan de man komt, maar ook in het da ge -

lijks le ven.

Men sen ko men pas tot hun recht in hun re la tie tot an de ren. Dat be sef leeft bij ie -

der van ons. We ge dra gen ons daar ook naar. We kie zen er voor ver ant woor de lijk heid te

dra gen voor onze part ner, onze kin de ren, onze ou ders en vrien den. We slui ten ons aan

bij ver e ni gin gen en or ga ni sa ties. We doen mee aan tal van maat schap pe lij ke ver ban den.

Som mi ge ver ban den zijn heel kort — zo als het tij de lij ke ver band van de zand schep pers

aan de El be. An de re du ren een heel le ven. 

De his to ri cus Arend Lijp hart schreef in zijn be ken de stu die Ver zui ling, pa ci fi ca tie en

ken te ring dat het saam ho rig heids ge voel on der Ne der lan ders niet sterk is. Mis schien gaat
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dat op voor ons volk als ge heel. Maar op me so- en mi cro ni veau is er veel te gen in te bren -

gen. Ner gens is het aan tal ver e ni gin gen, stich tin gen, groe pe rin gen en or ga ni sa ties zo

groot als hier. En de over gro te meer der heid van de Ne der lan ders geeft de voor keur aan

sa men le ven in ge zins ver band, ook al heeft het ge zin na tuur lijk tal lo ze ver schij nings vor -

men ge kre gen.

De mens — óók de Ne der land se mens — is een so ciaal we zen. Dat vraagt om een

be paal de vi sie op de sa men le ving van uit de po li tiek. Een po li tiek die de sa men le ving ziet

als een ver za me ling in di vi du en, gaat voor bij aan de wer ke lijk heid zo als men sen die zelf er -

va ren. Zo’n po li tiek doet men sen on recht, om dat ze voor bij gaat aan een diep ge wor tel de

men se lij ke be hoef te: zich te ver bin den met an de ren. 

Een po li tiek die men sen recht doet, stelt niet het in di vi du cen traal, maar geeft

ruim te aan de re la ties die men sen aan gaan. In hun pri vé le ven en maat schap pe lijk. Daar -

mee moet de po li tiek ook een mo re le di men sie te rug krij gen: hoe gaan we met el kaar om? 

Het gaat om het re a li se ren van een be trok ken sa men le ving, waar in res pect, naas ten lief de

en ver ant woor de lijk heid cen traal staan. 

Dat is de kern van wat ik ver sta on der ‘A nders en be ter’. Het gaat niet in de eer ste

plaats om ‘meer’, maar om een an de re ma nier van te gen men sen en te gen de sa men le ving 

aan kij ken. Een ma nier die be ter aan sluit bij wat men sen ten diep ste be weegt. Een ma nier

die ver bon den heid als uit gangs punt neemt in plaats van het ei gen ik.

Daar mee moet de po li tiek ook een mo re le di men sie te rug krij gen. Hoe gaan we

met el kaar om? Die vraag be hoort wel de ge lijk on der werp te zijn van po li tiek de bat. 

Dat be te kent niet dat de over heid gaat voor schrij ven hoe u zich dient te ge dra gen.

Het be te kent wel dat de over heid mo re le gren zen moet stel len. Waar die gren zen lig gen

en hoe ze wor den be waakt, is een po li tie ke vraag.

Die po li tie ke vraag is de af ge lo pen ja ren te veel blij ven lig gen. Met gro te ge vol gen.

Onze sa men le ving leek op een ho ge druk vat waar in de span ning steeg. Aan de bui ten kant

van het vat zie je daar niets van. Veel po li ti ci lie ten zich daar door in slaap sus sen. Maar wie 

de me ter re gel ma tig con tro leer de, zag de druk op lo pen.

Ach ter af — en dan be doel ik: na de ver kie zin gen van 15 mei — is er vrij wel nie -

mand meer die ont kent dat po li tiek per de fi ni tie niet waar den vrij kan zijn. Een sa men le -

ving be staat bij de gra tie van ge meen schap pe lij ke waar den en nor men waar ie der een zich

aan ver bindt. Wan neer de over heid niet dui de lijk is in het af ba ke nen en be wa ken van

gren zen, holt zij de sa men le ving uit. Met al le ge vol gen van dien.

We heb ben die ge vol gen al le maal kun nen zien. Men sen die zich lou ter gaan ge dra -

gen als con su ment van de sa men le ving. Ou ders die me nen dat de over heid of de school

maar op hun kin de ren moet pas sen. Jon ge ren die pro fi te ren van het ge doog be leid en

steeds een stap je ver der over de grens gaan. Me de lan ders uit an de re cul tu ren die zich

niet of nau we lijks voor onze cul tuur en onze taal open stel len. 

Ove ri gens: de par le men tai re en quê te naar de bouw frau de laat weer eens scherp

zien dat de dis cus sie over waar den en nor men be slist niet al leen in de Schil ders wijk en in

de Bijl mer thuis hoort, maar óók (en mis schien wel nog méér) in Aer den hout en Bla ri cum. 

He laas kent Ne der land nog veel func tio na ris sen die me nen dat de re gels er zijn om be -

hen dig te ont dui ken.
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De dis cus sie over waar den en nor men moet te rug ke ren in het cen trum van de

 politieke en maat schap pe lij ke are na. De Noor se re ge ring heeft daar toe een bre de Com -

mis sion on Hu man Va lues in ge steld, die de be zin ning op waar den en nor men een nieu we

im puls heeft ge ge ven. Die com mis sie legt ook de kop pe ling naar be grip pen als duur zaam -

heid en so cia le co he sie. Dat zijn ui terst be lang rij ke za ken waar o ver we mo men teel ook in 

VN- ver band pra ten, tij dens de Top voor Duur za me Ont wik ke ling in Jo han nes burg. Wel -

licht is zo’n com mis sie als in Noor we gen ook bij ons het over we gen waard.

De taak van de over heid is gren zen te stel len en te be wa ken, uit gaand van de be -

grip pen res pect en pu blie ke recht vaar dig heid. Daar naast moet de over heid op an de re

ter rei nen dur ven los la ten. De over heid moet men sen in hun maat schap pe lij ke ver ban den

zo veel mo ge lijk ruim te en ver ant woor de lijk heid te rug ge ven. 

Dat be te kent: een ge zins be leid dat ou ders op ti maal in staat stelt hun ver ant woor -

de lijk heid als ou der waar te ma ken. Dat be te kent ook: een be leid dat men sen meer zeg -

gen schap geeft over de sprei ding van werk, in ko men, zorg- en op voe ding sta ken over hun

le vens loop. 

Ove ri gens: in de dis cus sie over de com bi na tie van ar beid en zorg gaat het niet al -

leen om de vraag hoe we de ar beids markt zo goed mo ge lijk kun nen be die nen. Het gaat

óók niet al leen om de vraag hoe we voor ons zelf vol doen de rust kun nen creë ren in ons

hec ti sche be staan. Er is nog een der de ele ment dat te vaak ver ge ten wordt: tijd uit trek -

ken voor de op voe ding van onze kin de ren en de over dracht van waar den en nor men.

Maar te rug naar de over heid die ruim te schept. Die over heid houdt er mee op het

on der wijs dicht te tim me ren met re gel tjes. Ie de re school moet de vrij heid heb ben om

zich — uit gaan de van onze ge meen schap pe lij ke waar den — te pro fi le ren in iden ti teit,

aan pak en in houd. 

Door dat de over heid op al ler lei ter rei nen voor men sen is gaan den ken, heeft zij

veel maat schap pe lij ke denk kracht en dy na miek af ge damd. Het wordt hoog tijd dat we dat

maat schap pe lij ke po ten ti eel weer ruim baan ge ven. Zo draagt de over heid er toe bij dat

we ons een ‘co mpl eter mens’ kun nen voe len. Dat wil zeg gen: een mens die op ba sis van

een hecht ge meen schap pe lijk fun da ment ei gen keu zes kan ma ken.

De over heid moet niet in blauw druk ken den ken. Ie der mens is uniek. Maar even -

zeer ver ant woor de lijk. Niet al leen voor zich zelf, maar ook voor an de ren, in de di rec te

om ge ving, en ver der weg.

De Ame ri kaan se zwar te voor man Boo ker T. Wash ing ton heeft het eens heel mooi 

ge zegd. ‘Few things help an in di vi du al mo re than to place res pon si bi li ty upon him.’ Wash -

ing ton kon het we ten. Hij werd in 1856 als slaaf ge bo ren op een farm in Vir gi nia en wijd de

zijn le ven aan het creë ren van on der wijs kan sen voor zwar ten. Daar toe richt te hij zelf een

school op, en gaf hij le zin gen door het he le land. In 1901 was hij de eer ste per soon van af -

ro- ame ri kaan se af komst die door de pre si dent werd uit ge no digd om in het Wit te Huis te

ko men di ne ren.

Men sen ko men pas tot hun recht in hun re la tie met an de ren. Wie ‘de he le mens’

zoekt in het in di vi du, zal hem niet vin den. Juist het ver band met an de ren is no dig om ons

tot een ‘heel mens’ te ma ken.

Dat sluit aan bij dat ge ne wat Pau lus schrijft in zijn in drin gen de eer ste brief aan de

Politiek-maatschappelijke keuzes en de mogelijkheden voor burgers om als een heel mens te leven 51



Ko rin tiërs. In die brief maakt hij dui de lijk wat de kern is van een ge meen schap: “wij zijn,

hoe ve len ook, één li chaam”. Als le den van één li chaam heb ben we al le maal onze taak en

toe ge voeg de waar de in de sa men le ving. We zijn ook al le maal be lang rijk voor het wel zijn

van het ge heel. In de sa men le ving is el ke func tie een vi ta le func tie. We vor men sa men een

be zield ver band.

De woor den ‘ve rband’ en ‘Ve rbond’ lig gen dicht bij el kaar. In de re la tie tot God

komt de mens pas vol le dig tot zijn recht. Dat is de kern van onze in spi ra tie. Het be gin punt 

van onze vi sie op de sa men le ving. Het is mooi dat die vi sie bij ve len weer klank vindt. Veel

men sen la ten mij dat ook we ten in brie ven en emails. Het geeft nog eens aan hoe ac tu eel

en zin vol het Chris te lijk So ciaal Con gres is. Voor mij — en ik hoop ook voor u — is onze

ge meen schap pe lij ke vi sie een sti mu lans bij het da ge lijk se werk, als on der deel tje van dat

ene li chaam.
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Wat is er aan de hand?

Doekle Terpstra*

De tra giek waar we op dit mo ment mee wor den

ge con fron teerd, is dat veel re gel ge ving geen voer -

tuig meer is van or de en ef fec ti vi teit, maar eer der

van wan or de en ob struc tie. Het is de ver dien ste

ge weest van Pim For tuyn dat hij de be zie ling in het

de bat over de in rich ting van de sa men le ving heeft

te rug ge bracht. In am per een half jaar tijds zijn er

een aan tal za ken op de agen da ge plaatst die tot

voor kort on be spreek baar le ken. Hij was war rig,

ir reëel en soms bot over even tu e le op los sin gen,

maar een mees ter in het aan zwen ge len van de ba -

sis vraag: wat wil len we nu ei gen lijk met onze sa men le ving en hoe gaan we dat doen? 

In bre de krin gen in de sa men le ving is dat sig naal her kend en op ge pakt. In ou de

stads wij ken, in het on der wijs, de zorg, be drijfs le ven en open baar be stuur. Po li tie ke cor -

rect heid is uit; het bij de naam noe men van scheef groei is in. De on der ste steen moet

weer bo ven ko men. Na me lijk: wie is waar voor ver ant woor de lijk? 

De ze fun da men te le or de nings vraag zou bo ven aan de agen da ge plaatst moe ten

wor den van het nieu we ka bi net. Men sen kun nen en wil len ver ant woor de lijk heid dra gen.

Geef men sen daar voor de ruim te. En dat ge beurt nu niet. Maar de bo dem is echt be reikt.

Ik noem u twee voor beel den waar men sen het echt heb ben ge had en te recht in ver zet

ko men.

1 Op stand 

Le ra ren in het VMBO zijn het zat het put je te wor den van fa lend on der wijs be leid. Het so -

cia lis ti sche ge lijk heids be gin sel heeft er voor ge zorgd dat on ge du ri ge jon ge ren uit het in di -

vi du e le be roeps on der wijs weer geïn te greerd les moe ten krij gen. On der tus sen ver stie ren 

ze het voor de rest van de klas.

 “Ik voel me meer die ren op pas ser dan le raar”, zegt een do cent die nu over span nen

thuis zit. ”Be sef fen ze daar in Zoe ter meer wel wat die dwa ze ge lijk heidsi de o lo gie be te -

kent voor die twin tig an de ren in de klas! Laat die jon gens zich toch con cen tre ren op din -

gen die ze echt goed kun nen of eer der de prak tijk in gaan. En geef ze leer rech ten mee om
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la ter van uit de prak tijk ver der bij te le ren.” Waar blijft ‘heel de mens’ als er spra ke is van

gro te ver schil len die ie der een met ei gen ogen ziet?

Ar beids des kun di gen voe len zich het put je van het WAO-de ba cle. Om dat het aan -

tal ar beids on ge schik ten nog steeds stijgt, zijn zij de eer sten die ver ant woor ding moe ten

af leg gen over hun werk wij ze. Maar dank zij de po li tiek draait al les om het tij dig af han de len

van vol doen de dos siers. 

”Wij moe ten al leen nog maar pro duc tie ma ken,” al dus een ar beids des kun di ge bij

de UWV. “Tien jaar ge le den voer de ik nog ge sprek ken met een zie ke werk ne mer en met

zijn werk ge ver. Ik keek naar de per soon, be oor deel de welk werk ie mand kon doen. Zo

kon ik re ke ning hou den met ie mands op lei ding en er va ring. Nu zit ik ach ter een com pu -

ter en maak al leen maar rap por ten. De werk druk bij de UWV is hoog en de ar beids sa tis -

fac tie laag. Dat komt door de gro te hoe veel heid nieu we re gels die de po li tiek ie de re keer

op ons af vuurt. De af ge lo pen vier jaar zijn er 130 wets wij zi gin gen door ge voerd. Dat wil je

toch niet we ten? De po li tiek moet eens op hou den met pa niek voet bal rond de WAO, de

re gels ver een vou di gen en ons vak niet ver der uit hol len!” In mid dels is hij op ge stapt net als

zo veel col le ga’s. 

Op tal van ter rei nen zit ten we op een dood lo pen de weg. Een over maat aan re gel -

ge ving blijkt zijn doel te mis sen. De sa men le ving bu reau cra ti seert en men sen  ‘verding -

lijken’ ten op zich te van el kaar. 

Zo kun je je ook als vak bond le lijk in de voet schie ten. Bij voor beeld als je in een be -

drijf rouw ver lof wilt vast leg gen in de CAO. “Dat hoeft hier niet, want dat los sen wij op

onze ei gen ma nier op,” re a geer de een on der ne mer ge pi keerd. “Als de vak bond er ech ter 

op staat dan zul len we ons exact hou den aan het aan tal rouw ver lof da gen, maar ik denk

dat het per so neel daar niet blij mee is.” 

Wat heeft ‘Heel de mens’ te ma ken met de ze scheef groei? Mijn stel ling is men sen

tot hun recht ko men als ze ver ant woor de lijk heid kun nen ne men voor zich zelf en voor de

sa men le ving.

2 Hoe heeft het zover kunnen komen?

Drie ont wik ke lin gen zijn mijns in ziens de sas treus ge weest.

1. De po li tiek heeft te veel ver ant woor de lijk heid naar zich toe ge trok ken. 

2. Bur gers zijn zich gaan op stel len als con su men ten van de BV Ne der land. 

3. Per soon lij ke vrij heid heeft de no tie van ver ant woor de lijk heid voor el kaar

ver dron gen.

Een kor te his to ri sche schets is no dig. 

Het wa ren men sen als Ber nard van Cler vaux, Be ne dic tus en Fran cis cus van As si si

die in de mid del eeu wen de grond slag heb ben ge legd voor een glo bal net work van kloos ter -

or den. De kloos ter ge meen schap pen vorm den de ba ker mat van so cia le zorg, scho ling en

ont gin ning. Zij ver vul den fei te lijk ge meen schap sta ken op het Eu ro pe se con ti nent. 

Van af het eind van de 19e eeuw heeft de cen tra le over heid de ze ta ken eerst

schoor voe tend, la ter fer mer over ge no men en bin nen haar ver ant woor de lijk heids sfeer

ge trok ken. De over heid heeft niet al leen de be kos ti ging over ge no men maar ook de rich -

ting en in rich ting. Door sub si die stro men en op scha lings mo del len heb ben we stap voor
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stap het paard van Tro je bin nenge haald. In dat pro ces van ont zie ling heeft er na me lijk een

cru cia le om slag plaats ge von den. Wat voor heen de zorg was van de ei gen in sti tu ties van

on der lin ge be trok ken heid en af han ke lijk heid heb ben we ge lei de lijk aan de over heid over -

ge dra gen. Daar mee heb ben we onze zelf be stem ming uit han den ge ge ven. Daar door zijn

pu bliek en pri vaat, ei gen vrij heid en over heids dwang steeds meer te gen over el kaar ko -

men staan en uit ein de lijk in het keurs lijf ge perst van func tio ne le ra tio na li teit. Al les is nu

ge richt op be heer sing en con tro le. Er is een gro te blin de vlek voor de men se lij ke fac tor:

be zie ling en ei gen ver ant woor de lijk heid.

Wat ons nu over komt is dus geen na tuur ramp, maar een ar chi tec to ni sche struc -

tuur fout. Daar door vol trekt zich het maat schap pe lijk dra ma van le ge bed den, uit ge woon -

de le slo ka len, ver pau per de woon wij ken en een le ger van bij na 1.000.000 ar beids on ge -

schik ten. Hier en daar is waar te ne men dat het be sef lang zaam door dringt dat het

pri maat van de po li tiek, de zak met geld of wil de pri va ti se ring geen af doend ant woord

meer is op de ze pro ble men. 

3 Politieke verantwoordelijkheid

Men sen wil len en kun nen best ver ant woor de lijk heid dra gen mits het doel goed ge com -

mu ni ceerd wordt, zo heb ben we ont dekt bij het voor beeld van de le raar. Re gel ge ving is

soms no dig, maar aan vul lend om ex ces sen te voor ko men. Zijn er dan nog amb te na ren

no dig?

Ook amb te na ren moe ten tot hun recht ko men. Te veel van hen zijn ver wor den tot 

uit voer ders van re gel tjes. Dit leidt tot een pa ra gra fen cul tuur waar in de ei gen ver ant -

woor de lijk heid ge heel is weg ge krast. De mis sie van een amb te naar moet zijn dat hij een

op los ser is van pro ble men van men sen van vlees en bloed. En het is de ver ant woor de lijk -

heid van de po li tiek om die mis sie mo ge lijk te ma ken.

Dit be sef, ge kop peld aan het ri gou reus kap pen van een woud aan pro ce du res, kan

van on schat ba re waar de zijn voor de kwa li teit van de sa men le ving. Om die om slag gaat

het de ko men de ja ren. 

Maar dat vraagt ook om de moed om ver ant woor de lijk heid weer te rug te leg gen

waar die hoort, in plaats van af te wach ten tot de zaak he le maal vast loopt. Die moed moe -

ten de po li tie ke lei ders van ons land op bren gen. Maar die moed moet ook wor den op ge -

bracht door maat schap pe lij ke lei ders, die de uit da ging voor het op nieuw gaan dra gen van

ver ant woor de lijk heid moe ten op pak ken.

Laat het maat schap pe lij ke de bat maar gaan over een mo der ne in vul ling van sou ve -

rei ni teit in ei gen kring en van het sub si di a ri teits be gin sel! De ziel van de de mo cra tie zit

niet in Den Haag, maar in de sa men le ving. Ko men de tijd gaat het om de vraag hoe we

weer een ei gen tijd se in vul ling gaan ge ven aan de be trok ken heid van het mid den veld en

om de vraag wel ke rol onze ci vil so cie ty be hoort te spe len.

De cen tra le en de cen tra le over he den zul len meer moe ten over la ten aan maat -

schap pe lijk in sti tu ties. 

In sti tu ties, die door de over heid én door bur gers op hun ver ant woor de lijk heid

mo gen wor den aan ge spro ken. Dat is een ‘kwes tie van ver trou wen’, zo wil ik de ti tel van

het re geer ak koord pa ra fra se ren. Een kwes tie van ver trou wen én een kwes tie van

aan pak ken.
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Een ou de jood se wijs heid zegt dat er tel kens 50 jaar voor no dig is om maat schap -

pe lij ke or de nings za ken weer recht te zet ten, die in de loop der tijd door macht of geld uit

het lood ge sla gen zijn. Bij bel ken ners on der ons her ken nen dat als de die pe re be te ke nis

van het ju bel jaar. 

Men sen ko men tot hun recht als ze ver ant woor de lijk heid kun nen ne men voor

zich zelf en voor de sa men le ving. Dat is een kwes tie van ener zijds le ren en an der zijds de

kans krij gen. Als dat niet ge beurt, zie ik een ma lai se cul tuur ont staan zo als in Oost- Eu ro pa 

en valt de sa men le ving uit een in el kaar be con cur re ren de be lan gen groe pen.

4 Verantwoordelijkheid terug in eigen kring

Men sen uit het werk veld kun nen vaak het bes te zelf op los sin gen be den ken voor pro ble -

men. Neem bij voor beeld het plan Hen ge lo dat prach tig laat zien hoe het an ders kan. Een

groep amb te na ren in Hen ge lo kon het niet lan ger aan zien dat ge kwa li fi ceer de Iraak se im -

mi gran ten niet aan werk kon den wor den ge hol pen. De re gels voor sub si die be reik ten in

dit ge val pre cies het te gen o ver stel de van het doel, werk en in ko men. Toen oud- mi nis ter

Ver meend langs kwam, werd hij ge con fron teerd met de ge vol gen van zijn ei gen re gels.

Roy aal gaf hij toe stem ming om de be staan de re gels zo te kne den tot het doel zou wor den 

be reikt. Het sig naal dat Ver meend gaf was dui de lijk: jul lie ken nen de men sen, jul lie ken -

nen de doe len. Han del daar naar. 

In de nieu we ka bi nets voor stel len komt het plan Hen ge lo ge luk kig op een ho ger

plan te rug. Het he le on door zich ti ge com plex aan re ge lin gen wordt om ge smeed tot een

re ge ling voor ge sub si di eer de ar beid voor wer ker va rings plaat sen en maat schap pe lijk ba -

nen. Een tref fend voor beeld van her stel van ver ant woor de lijk heid, daar waar die thuis -

hoort. Dat komt ‘Heel de mens’ ten goe de. 

Het ge tuigt van moed als die zelf de lijn van doel en mid del, door ge trok ken wordt

naar het on door zich ti ge com plex aan reïn te gra tie re ge lin gen en sub si dies. Werk ge vers

be gin nen er al niet meer aan. Zo blij ven dui zen den WAO- ers aan de kant. Maak werk ge -

ver en werk ne mer sa men ver ant woor de lijk en on der steun daar bij de maat schap pe lijk in -

sti tu ties met het oog op het doel! 

De toe komst van Ne der land vraagt om een ra di caal an de re kijk op de re la tie in di vi -

du en over heid. In het stra te gisch re geer ak koord staan hoop vol le aan zet ten over her stel

van per soon lij ke ver ant woor de lijk heid:

”Bur gers kun nen niet vol staan met zich als con su ment van het ge bo de ne op stel len;

zij zijn zelf in de eer ste plaats ver ant woor de lijk. In di vi du eel en via maat schap pe lij ke in sti -

tu ties zijn zij de spil in de sa men le ving; de over heid is de sluit steen.” 

Als ik ove ri gens de rest van het stra te gisch do cu ment lees, dan moet de uit wer king

van de ze be na de ring nog wel vorm krij gen! 

Als ver te gen woor di ger van de CSC wil ik niet al leen ver tel len wat er fout ge gaan is, 

maar ook een ei gen voor zet ge ven over de uit da ging waar voor we nu staan. Daar over

gaat mijn laat ste deel.

5 Del taplan

De sa men le ving is na de Twee de We reld oor log ge do mi neerd door een ver gro ting van
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ma te rië le wel vaart. Dit werd tot uit druk king ge bracht in een fixa tie op eco no misch groei -

cij fers en in ko mensplaat jes. Met het aan bre ken van de nieu we eeuw zie ik een om slag van

waar den aan het licht ko men. 

Wat ik waar neem is, dat het nu veel meer gaat om kwa li teits the ma’s als vei lig heid,

de men se lij ke maat en bur ger schap. Die waar den zijn te vens een ab so lu te voor waar de

voor een leef ba re sa men le ving. Het gaat ten diep ste om een her be zin ning op de nor men

en waar den in onze sa men le ving. Wat drijft ons daar bij? In het re cent plei dooi van mi nis -

ter Heins broek voor her stel van nor men en waar den her ken ik een zelf de soort be na de -

ring, zon der dat ik hier zeg het met zijn aan pak eens te zijn.

Een her oriën ta tie van nor men en waar den vraagt de ko men de ja ren om enor me

in ves te rin gen. Niet in de eer ste plaats in geld, maar voor al aan cre a ti vi teit en be trok ken -

heid van hoog tot laag. Wat ik op me af zie ko men is niets min der dan de nood zaak van

een soort del ta plan.

Ne der land ver grijst in een hoog tem po. Daar bij komt nog dat de ver wach te le vens duur

nog ver der zal toe ne men even als de hoe veel heid ou der doms ziek ten en -kw alen. Daar -

voor kun nen we de ogen niet meer slui ten. Wat be te kent dat voor de zorg be hoef te en

zorg ver le ning? 

Ik vind het — echt waar — een ar moe de bod als we in Ne der land ver pleeg kun di -

gen en be jaar denver zor gers uit Afri ka en Rus land moe ten gaan im por te ren. Het te kent

niet al leen de ar moe de van een een zij dig rij ke sa men le ving, maar ik vind het ten diep ste

im mo reel. De vraag die mij be zig houdt is: hoe hou den we het ge meen schaps be sef met el -

kaar in stand? Die zorg en be trok ken heid op el kaar is naar zijn aard geen pro duct dat we

kun nen in ko pen of af ko pen.

De vraag stuk ken van de na bije toe komst vra gen om een diep gaan de be zin ning:

welk deel van de zorg is pro fes sio neel van aard en welk deel hoort tot de ver ant woor de -

lijk heid die we wil len dra gen als goed bur ger. Zijn we daar als sa men le ving vol doen de

voor geë qui peerd?

In te gen stel ling tot veel al loch to ne cul tu ren, ken nen we in het Wes ten een ver

door ge voer de geïn di vi du a li seer de sa men le ving. Daar moe ten we niet te ge ring over den -

ken. Maar hoe ver houdt zich die geïn di vi du a li seer de sa men le ving tot de bur ger schaps zin

in de wijk, op het werk, in de fa mi lie? 

Ten twee de zijn we uit ste kend op ge voed in de rol van con su ment met een sca la aan

klach ten lij nen, con su men ten pa nels en rechts bij stand. Maar we we ten vaak niet goed

meer waar we zelf als bur ger op aan ge spro ken kun nen wor den. Wij ken nen de ver ant -

woor de lijk he den van de over heid, maar ken nen wij onze ei gen per soon lij ke ver ant woor -

de lijk heid nog? Wel ke in zet en kwa li teit wordt er van mij als per soon ver wacht?

Ten der de zijn veel nut ti ge en in for me le dien sten de laat ste ja ren over ge he veld naar het

for me le cir cuit van de pu blie ke voor zie ning en za ke lij ke dienst ver le ning. Daar door zijn ze 

op af stand ge ko men van de ge meen schap. Er zijn rech ten ont staan, ter wijl het om ver ant -

woor de lijk he den moet gaan.
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Er is dus veel mis in de ma nier waar op wij onze sa men le ving heb ben ge or ga ni seerd. 

De struc tuur van ons huis klopt niet. Mijn kri tiek richt zich op de fun da men ten van ons

huis. Dat past in de ma nier, waar op in het chris te lijk- so ci aal den ken naar de sa men le ving

wordt ge ke ken. Het is ar chi tec to ni sche kri tiek.

Het chris te lijk- so ci aal den ken le vert nooit blauw druk ken. Het kan rich ting ge ven

aan ons den ken, maar be vat geen pas kla re op los sin gen. Die op los sin gen moe ten we zelf

be den ken, pas send bij de pro ble men en pas send in de tijd. Dat vergt — het zal u dui de lijk

zijn — in ten sie ve dis cus sies.

We zijn ver leerd om in onze sa men le ving de ver ant woor de lijk heid goed toe te de -

len. In zijn ope nings re de tot het Chris te lijk- So ci aal Con gres in 1991 heeft Henk van

Zuthem daar al op ge we zen. We kun nen en wil len niet res tau re ren, niet te rug naar vroe -

ger. We moe ten ver bou wen en ver nieu wen, op weg naar de toe komst. Ik wil pro be ren

een aan tal voor beel den te ge ven van die nieu we we gen.

De pro ble men in de ge zond heids zorg zijn zo in drin gend, dat ik u die niet hoef te schet sen. 

Maar hoe zijn zij ont staan? Wij stel len ho ge re ei sen, wij kun nen meer dan vroe ger. Dat

zijn on ge twij feld oor za ken. Maar ook de ver schui ving van de ver ant woor de lijk heid van de 

zor gin stel lin gen naar Haag se bu reaus is een ver kla ren de oor zaak. Ik kijk dan ook met gro -

te be lang stel ling naar het ex pe ri ment dat door mi nis ter Bom hof is aan ge kon digd. Hij wil

re gel vrije zie ken hui zen om zo de wacht lijs ten te be kor ten. Dat ini tia tief spreekt mij aan:

de ver ant woor de lijk heid komt daar te lig gen, waar die ver ant woor de lijk heid hoort.

Een twee de voor beeld werkt al hier en daar in de prak tijk. In de on der wijs we reld ver -

schuift de ver ant woor de lijk heid van Zoe ter meer naar de scho len. Ik vind dat een goe de

zaak. Be trok ken be stuur ders en pro fes sio ne le di rec ties moe ten ver ant woor de lijk zijn

voor de kwa li teit van het on der wijs. Zij krij gen daar de ruim te voor. In dit voor beeld zien

wij ook dat zo’n ont wik ke ling niet van zelf gaat en soms ste vig pijn kan doen. Daar kun nen

en moe ten we van le ren voor an de re tra jec ten.

Een der de voor beeld heb ik eer der dit jaar als voor zit ter van het CNV ge ge ven met mijn

voor stel te ko men tot maat schap pe lij ke sta ges in het on der wijs. Jon ge ren moe ten een

vak le ren, moe ten le ren voor hun eco no mi sche toe komst. Jon ge ren moe ten ook le ren

voor hun so cia le toe komst. Daar om stel de ik voor om een maat schap pe lij ke sta ge bij vrij -

wil li gers or ga ni sa ties in te voe ren. Op die ma nier ko men jon ge ren in aan ra king met vrij -

will igers werk, dat van es sen ti eel be lang is voor onze sa men le ving.

De ze voor beel den zijn — ook door an de ren — met meer de re uit te brei den. In

mijn del ta plan ver tel len we el kaar die voor beel den als il lu stra ties van de nieu we we gen

die wij met el kaar moe ten zoe ken. Op die ma nier hel pen wij el kaar, in spi re ren wij el kaar.

Dat is naar mijn ge voel ‘Heel de mens’ in een leef ba re sa men le ving met kwa li teit. 

Es sen ti eel is dat de over heid niet de ge ne is, die ver ant woor de lijk heid voor wel zijn

en ge luk naar zich toe trekt. “Ie de re po ging tot de fi ni tie van an der mans ge luk is tot fa len

ge doemd,” zegt Pe ter Cuy vers te recht. Dat is ook niet de rol van de over heid. De over -

heid moet fa ci li te ren en het ont lo pen van ver ant woor de lijk heid ont moe di gen.
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La ten we met el kaar een nieuw soort rijk dom toe voe gen, waar in ie der zijn ‘aa n -

deel’ heeft. Want als Je zus het heeft over de nood zaak om schat ten te ver za me len, dan

heeft hij het niet over het zo veel ste spaar- of aan de len plan. Een dien st- om- niet, blijkt juist 

de kost baar ste gift te zijn en van blij ven de waar de. De fluc tu a ties van de AEX be ves ti gen

het beeld hoe troe bel en kwets baar de fixa tie op ma te rië le ver rij king is. De pa ra dox is dat 

je een schat in de he mel op bouwt door je aan deel in aard se zorg en ver ant woor de lijk heid 

voor je me de mens te ver gro ten. En dat kan op zo veel leu ke ma nie ren! 

Een nieuw del ta plan aan het be gin van een nieu we eeuw. Als chris te lijk- so cia le be -

we ging krij gen we nu een nieu we kans om de re le van tie van onze ideeën en ide a len aan te

to nen. Juist voor de ze tijd. 

Wij vragen aandacht voor de hele mens. Onze samenleving kan alleen goed

functioneren de gehele mens tot heil als het fundament van die samenleving deugt.

Daarover heb ik vandaag met u willen spreken. Daaraan mogen en moeten wij werken.
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Zorg om de mens

Jan Hoogland*

1 On ge luk ki gen

Toen ik klein was wer den men sen met een han di -

cap nog dik wijls als ‘o ng elu kkig’ aan ge duid. Ook

kan ik me nog her in ne ren dat ie mand die dat zei

dik wijls me teen ge cor ri geerd werd: “die jon gen is

niet on ge luk kig, hij is ge han di capt.” Ik her in ner me

zelfs nog dat ik die cor rec tie al tijd wat goed koop

vond: zo ge mak ke lijk maak je je niet van ie mands

on ge luk kig heid af, dacht ik dan. Blijk baar vat te ik de 

aan dui ding ‘o ng elu kkig’ se ri eu zer op dan zij in de

volks mond be doeld was: de ge dach te dat men sen

die zo an ders zijn wel on ge luk kig moes ten zijn, had blijk baar diep wor tel ge scho ten in mij.

Ook her in ner ik mij nog — ik moet 6 jaar ge weest zijn — dat ik een buur jon gen

had die mon gool was. Hij heet te Paul. De naam Paul is voor mij dan ook lan ge tijd ver bon -

den ge ble ven met mon go len. Ik her in ner mij niet dat ik ooit met Paul speel de of op één of

an de re wij ze con tact met hem had. Ik denk dat Paul vaak bin nen was en in ie der ge val niet

met zijn buur jon ge tjes speel de. Ik her in ner mij über haupt erg wei nig om trent Paul. Vol -

gens mij was het geen item bij ons thuis, iets waar o ver ge spro ken werd. Paul was sim pel -

weg een ge ge ven.

In mid dels ben ik al en ke le ja ren werk zaam bij een gro te zor gaan bie der in de zorg

voor ver stan de lijk ge han di cap ten, Stich ting Phi la del phia Zorg. Ik ben daar ei gen lijk als be -

trek ke lij ke bui ten staan der ko men wer ken en moet zeg gen dat sinds dien mijn beeld rond

ver stan de lijk ge han di cap ten aan zien lijk is bij ge steld. En dat dan ei gen lijk al leen nog maar

door de ken nis ma king met be leids ma ti ge vra gen. 

2 Bur ger schap

Hoe mis plaatst de aan dui ding ‘o ng elu kk igen’ ook is, zij geeft uit druk king aan de ge schon -

den heid en ge bro ken heid van het le ven, waar mee wij ge con fron teerd wor den als wij

men sen met een ver stan de lij ke han di cap ont moe ten.

Sinds de ja ren ‘60 van de 20e eeuw is er veel ver an derd in de zorg voor men sen

met een ver stan de lij ke be per king. De be lang rijk ste ver an de rin gen kun nen wel licht wor -
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den sa men ge vat on der de noe mer eman ci pa tie. Eman ci pa tie uit een si tu a tie van uit slui ting 

en iso le ment. Als kin de ren met een ver stan de lij ke be per king vroe ger nog bij hun ou ders

thuis woon den, dan kon den zij dik wijls een be hoor lijk geïso leerd be staan lei den. Ou ders

kon den niet re ke nen op veel be grip uit hun om ge ving. In fei te was er spra ke van een soort 

ta boe: er werd niet veel over ge spro ken. Als het voor ou ders te zwaar werd het kind

thuis te ver zor gen, dan ging het meest al naar een in stel ling ‘in de bos sen’. In de ze in stel lin -

gen heer ste een sterk me disch re gime in clu sief de daar bij be ho ren de ‘wi tte jas sen’. Ou -

ders le ver den hun kind soms let ter lijk bij de poort af en kon den hun kind ver vol gens al -

leen tij dens be perk te be zoek u ren ont moe ten. Over ‘o ng elu kkig’ ge spro ken.

In de ze si tu a tie is ge luk kig veel ver an de ring ge ko men. Thans heerst al ge meen de

over tui ging dat men sen met een ver stan de lij ke be per king die nen te kun nen ‘l even in de

sa men le ving’. Zij zijn ge lijk waar di ge me de bur gers, heb ben er recht op om hun ei gen keu -

zes te kun nen ma ken en om vol waar dig deel te ne men aan onze sa men le ving met al le

rech ten en plich ten daar aan ver bon den. Zij heb ben niet per de fi ni tie be hoef te aan to ta le

zorg, maar aan pas sen de in di vi du e le on der steu ning om hen in staat te stel len zo zelf stan -

dig mo ge lijk te le ven. En net zo als ie de re bur ger heb ben zij er recht op hun ei gen le ven te

lei den, zo zelf stan dig mo ge lijk te wo nen, zich te ont wik ke len en — in dien mo ge lijk — be -

taal de ar beid te ver rich ten.

Het zal dui de lijk zijn dat voor het be rei ken van de ze si tu a tie nog al een cul tuurom -

slag ver eist is. Het me di sche re gime in de in stel ling heeft plaats ge maakt voor een meer

so ci aal- pe da go gi sche be na de ring, waar bij zorg ver le ners steeds meer aan dacht krij gen

voor de in di vi du e le ont wik ke lings mo ge lijk he den van cliën ten. De om vat ten de zorg zo als

die ge bo den werd in in stel lin gen die func tio neer den als ‘t ot ale in sti tu ties’, maakt steeds

meer plaats voor in di vi du e le on der steu nings ar ran ge men ten, waar in de ver stan de lijk ge -

han di cap te zorg op maat ont vangt: pre cies die zorg die hij/zij no dig heeft om zo zelf stan -

dig mo ge lijk te kun nen le ven en zijn/haar ei gen plek in de sa men le ving te kun nen in ne men.

In de taal van de pro pa gan dis ten van de ze laat ste be na de ring, die ove ri gens al ge -

meen ge ac cep teerd is ge raakt, komt het woord ‘g ebr oke nheid’ ei gen lijk niet meer voor.

Hun ver toog is zo zeer ge richt op eman ci pa tie en ge lijk be rech ti ging, dat zij over men sen

met een han di cap voor al spre ken als men sen met mo ge lijk he den. Hun eind term is de vol -

le di ge in te gra tie van de men sen met een han di cap in de sa men le ving van ‘g ew one men -

sen’. Je zou kun nen zeg gen: van uit het bur ger schapspa ra dig ma be zien gaat het er om men -

sen met een han di cap zo veel mo ge lijk als ge wo ne men sen te zien. Daar waar spra ke is van 

be per kin gen die nor maal func tio ne ren in de weg staan, moet de pas sen de on der steu ning

ge bo den wor den. Een be per king wordt voor al ge zien als iets wat nor maal func tio ne ren in 

de weg staat.

Hoe zeer ik ook met dit bur ger schapspa ra dig ma in stem, meen ik toch dat ook in

de ze — in mid dels ‘p ol itiek cor rect’ ge wor den — op vat ting een nei ging be staat de ‘gebro -

kenheid’ van het men se lij ke le ven uit de weg te gaan. Nu niet door uit slui ting, maar door

te zeer het nor ma le func tio ne ren als uit gangs punt te ne men en de han di cap voor al als een 

zo veel mo ge lijk te over win nen be per king te zien. Daar door heeft het jar gon van eman ci -

pa tie en ge lijk be rech ti ging vaak te wei nig oog voor de blij ven de an ders heid en ei gen heid

van de an der met ver stan de lij ke be per kin gen.
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De nieu we waar den en ide a len in de zorg voor men sen met een ver stan de lij ke han -

di cap tooi en zich met na men als sup por ted li ving en com mu ni ty care. De ge dach ten daar ach -

ter zijn goed. Men sen met een ver stan de lij ke be per king moe ten ge woon deel kun nen ne -

men aan de lo ca le sa men le ving. Zij moe ten on der steund wor den door hun per soon lij ke

net werk. En waar die on der steu ning on toe rei kend is, moe ten zij aan spraak kun nen ma -

ken op pro fes sio ne le on der steu ning. Het be leid van de over heid is al ja ren ge richt op de

re a li se ring van de ze ide a len, bij voor beeld door maat re ge len ge richt op het schei den van

wo nen en zorg en op de ver gro ting van het aan tal men sen met een ei gen Per soons ge bon -

den Bud get.

Te ge lijk is dui de lijk dat we er daar mee nog lang niet zijn. Ook de zor gor ga ni sa ties

moe ten het nieu we be leid on der steu nen. Zij zul len hun on der steu nings aan bod meer en

be ter moe ten af stem men op de in di vi du e le vraag van de men sen die on der steu ning be -

hoe ven. En dat gaat niet al tijd even ge mak ke lijk. Het be te kent voor veel or ga ni sa ties dat

een diep gaan de cul tuurom slag ver eist is.

Maar de ge noem de ide a len ver eisen ook een ver an de ren de hou ding van de sa men -

le ving als ge heel: van u en van mij. En het lijkt er op dat de ze om slag nog het moei lijk ste is.

Want hoe be weeg je de men sen er toe om an ders om te gaan met men sen die voor heen

min of meer uit ge slo ten wer den van vol waar di ge deel na me aan de sa men le ving?

3 Mo der ni teit

Het is op dit punt dat het the ma van dit con gres, op zoek naar ba lans, en de sec tor van de

ver stan de lij ke ge han di cap ten zorg el kaar ra ken. Ach ter de si tu a tie zo als die thans is in de

zorg voor de ze men sen gaan — dik wijls im pli cie te — beel den schuil: mens beel den, beel -

den van de sa men le ving, ide a len. De wij ze waar op een sa men le ving om gaat met vraag -

stuk ken rond de ge bro ken heid en de tra giek van het le ven, zegt veel over de — veel al stil -

zwij gen de — ide a len en drijf ve ren van zo’n sa men le ving. Om dat wat meer in houd te

ge ven, wil ik eerst een kor te ty pe ring ge ven van de mo der ni teit als een pe ri o de die onze

mo der ne sa men le vin gen in ho ge ma te ge vormd heeft.

Ken mer kend voor de mo der ni teit is het feit dat in de ze pe ri o de van de men se lij ke

ge schie de nis de mens al le kaar ten heeft ge zet op de op hef fing van de ge bro ken heid. De

mo der ni teit wordt ge ken merkt door een zeer op ti mis tisch ge loof in de voor uit gang van

de sa men le ving en een bij na on ge brei deld stre ven naar de uit ban ning van el ke vorm van

ge bro ken heid en on vol maakt heid. En lan ge tijd zijn mo der ne men sen be ves tigd ge wor den 

in dit stre ven door de stroom van suc ces sen van we ten schap en tech niek. Dit ver klaart

ook de be lang rij ke rol van uto pi sche den ken ge du ren de de mo der ne tijd, waar op Hans

Ach ter huis ge we zen heeft. Als be lang rij ke ken mer ken van de uto pie noemt hij het ge loof

in de maak baar heid (van de sa men le ving), de ra di ca le breuk met het ver le den (vol van on -

ge luk en tra giek), het to ta li tai re ka rak ter er van en de ge richt heid op zui ver heid.

Thans le ven wij in een fa se van de ge schie de nis waar in het van zelf spre ken de ge loof

in de voor uit gang sterk aan ero sie on der he vig is. Steeds meer dringt het be sef zich op dat

juist het mo der ne stre ven in veel op zich ten ons le ven uit ba lans heeft ge bracht. Heb ben

wij nog vol doen de aan dacht voor ons zelf, voor onze gees te lij ke ont wik ke ling en groei,

voor ons ge zin, voor onze re la ties en voor onze be trok ken heid bij onze me de men sen in
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de wij de re kring van de sa men le ving? Ook de toe ge no men po pu la ri teit van woor den als

spi ri tu a li teit, zin ge ving, le vens be schou wing, ont haas ting, aan dacht voor in ner lijk heid ge -

ven uit druk king aan de ze ont wik ke ling.

4 Op zoek naar ba lans

In ze ke re zin zou je kun nen zeg gen dat de ide a len van de mo der ne tijd ons le ven uit ba lans 

ge bracht heb ben. Denk bij voor beeld aan de wij ze waar op wij om gaan met de na tuur lij ke

om ge ving. Of denk aan de ge jaagd heid van het mo der ne be staan on der de im pe ra tie ven

van eco no mie en wel vaart. Daar om zijn wij op zoek naar ba lans. Maar wat is dat: ba lans?

Ba lans is een be lang rijk the ma in de re flec tie over le vens kunst. Op zoek naar ba lans be te -

kent: op zoek naar even wicht in je le ven. Daar aan zijn twee di men sies te on der schei den.

In de eer ste plaats houdt het in op zo’n ma nier te le ven dat je recht doet aan al le as pec ten

van het mens zijn: het fy si sch- li cha me lij ke, het psy chi sche, het so cia le, het spi ri tu e le en al le 

an de re as pec ten die aan het mens zijn vast zit ten. Een twee de di men sie van de ze ba lans be -

staat er in dat men sen draag kracht moe ten ont wik ke len om met er va rin gen van ge bro -

ken heid, lij den, zin loos heid en kwaad in hun be staan om te gaan. Want het zijn vaak juist

de ze er va rin gen die een aan slag kun nen doen op het even wicht of de ba lans in ie mands le -

ven.

Ba lans ver on der stelt zo be zien le vens kunst en spi ri tu a li teit. Le vens kunst in die zin,

dat het een he le kunst is om op een zo da ni ge wij ze te le ven dat er even wicht is in je le ven.

On der spi ri tu a li teit ver sta ik in de ze veel eer de geest waar in, de bron waar uit of de dra -

gen de grond waar op je leeft. An ders ge zegd: le vens kunst is een te ont wik ke len vaar dig -

heid om te le ven; spi ri tu a li teit is de over tui ging van waar uit je leeft en van waar uit je rich -

ting geeft aan de le vens kunst.

Te gen de ach ter grond van de ze om schrij vin gen wordt dui de lijk waar in de mo der -

ne tijd een be lang rij ke aan slag heeft ge daan op de kunst om even wich tig te le ven. In de

mo der ne tijd heb ben men sen im mers al le kaar ten ge zet op een op hef fing van de tra giek

van het le ven. Zij heb ben ge pro beerd om op ba sis van het men se lij ke han de len de heel -

heid van de mens door mid del van we ten schap en tech niek te her stel len. Heel heid is om

het an ders te zeg gen steeds op ge vat in ter men van de op hef fing van ge bro ken heid. En

vaak tracht te men die heel heid te be werk stel li gen door het mens zijn tot één of slechts

en ke le as pec ten daar van te her lei den.

De fi lo soof Wil helm Schmid, au teur van het in het Ne der lands ver taal de boek je Fi -

lo so fie van de le vens kunst, wijst er op dat het zoe ken naar ba lans in ons le ven het zoe ken

naar een an de re mo der ni teit im pli ceert. In plaats van het mo der ne stre ven naar on ge bro -

ken ge luk, zou den we veel eer moe ten stre ven naar een ma nier van le ven, waar in we le ren 

om gaan met de ge bro ken heid van het le ven en met de daar mee ge ge ven tra giek van het

be staan.

5 Paars, groen en het mid den veld

We le ven in een tijd waar in de gren zen van het mo der ne stre ven naar ge luk of naar het

her stel van het pa ra dijs meer en meer aan het licht tre den. De ‘maa kb are sa men le ving’

heeft af ge daan. Dat blijkt ook uit de re cen te po li tie ke ont wik ke lin gen. We heb ben
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re cen te lijk ver kie zin gen mee ge maakt, waar in we ge con fron teerd zijn met on ge ken de

elec to ra le ver schui vin gen. Voor al de wij ze waar op Pim For tuyn de on vre de over de Paar -

se po li tiek be leid ge mo bi li seerd heeft, heeft heel veel los ge maakt.

De on vre de over Paars liet zich ei gen lijk niet goed voor spel len. Paars had de naam

een be trek ke lijk suc ces vol ka bi net te zijn. Het was te vens een ka bi net waar te gen niet ge -

mak ke lijk op po si tie ge voerd kon wor den. Pas in een be trek ke lijk laat sta di um slaag de met 

na me Pim For tuyn er ech ter in zicht baar te ma ken dat er bre de maat schap pe lij ke on vre de 

be stond met de pres ta ties van Paars.

Het is niet zo ge mak ke lijk de ze plot se ling on vre de met paars, die te vens ge leid

heeft tot een enorm stem men ver lies bij de D’66, VVD en PvdA, te in ter pre te ren. Govert

Buijs, po li tiek fi lo soof aan de Vrije Uni ver si teit, heeft er in Trouw een uit ge breid ar ti kel

aan ge wijd (22 juni 2002). Daar in be weert hij on der an de re dat Pim For tuyn oog had voor 

twee di men sies van de mo cra ti sche re pre sen ta tie, die bij Paars in een aan dachts va cuüm

wa ren te recht ge ko men. Paars (en voor al D’66) zou al leen maar aan dacht ge had heb ben

voor de pro ce du re le kan ten van de de mo cra ti sche re pre sen ta tie (de ge ko zen bur ge -

mees ter, het re fe ren dum en der ge lij ke pro ce du re le ver nieu win gen), maar dat zij de exis -

tentiële en trans cen den te di men sie ver waar loosd zou heb ben. Op zijn me di a mie ke en

the a tra le wij ze zou Pim For tuyn aan dacht ge had heb ben voor de ze laat ste twee di men sies 

door zich op te wer pen als ie mand die het ge he le volk re pre sen teer de en stond voor een

ho ge re mis sie en voor waar den, die de gang ba re be lan gen te gen stel lin gen over ste gen. 

Zo be schouwd moet de snel le in een stor ting van Paars van uit dit ge zichts punt ge -

we ten wor den aan het ge brek aan be zie ling of — zo u wilt — het ge brek aan spi ri tu eel

lei der schap. Paars is ge du ren de de ja ren van zijn be wind steeds druk doen de ge weest met 

de twee spalt tus sen staat en markt, pu blie ke so ci aal- e thi sche doel stel lin gen ener zijds en

pri va ti se ring en li be ra li se ring an der zijds en in het zoe ken van voor al in stru men te le en

pro ce du re le op los sin gen voor dat di lem ma.

Het CDA heeft in de loop van Paars steeds dui de lij ker ge ko zen voor een op po si tie

waar in aan dacht werd ge vraagd voor de zelf stan di ge ver ant woor de lijk heid van het maat -

schap pe lij ke mid den veld. Ro de draad in dit den ken vormt de over tui ging dat zich tus sen

de staat en het in di vi du nog een groot aan tal an de re ver ban den be vin den, die ei gen stan di -

ge aan dacht be hoe ven: ge zin, be drijf, zor gor ga ni sa ties, on der wijs en tal van niet- gou ver -

ne men te le or ga ni sa ties.

Mijns in ziens is het CDA hier mee in een va cuüm ge spron gen. Steeds dui de lij ker

werd dat de macht van de over heid om de sa men le ving te ‘m aken’ slechts be perkt is. De

kwa li teit van de sa men le ving kan niet ver be terd wor den zon der de ac tie ve be trok ken -

heid van bur gers en de ac tie ve in zet van maat schap pe lij ke ver ban den, waar in die bur gers

le ven en ge or ga ni seerd zijn. Het di lem ma is dus niet: in di vi du of staat. Ook het maat -

schap pe lij ke mid den veld en de in di vi du e le ver ant woor de lijk heid van bur gers moet in de

dis cus sie be trok ken wor den.

Een goed voor beeld hier van zijn de hier bo ven be schre ven ont wik ke lin gen in de

zorgsec tor. De pa tiënt/cliënt is mon di ger ge wor den. Voor men sen met ver stan de lij ke

be per kin gen kwam dit tot uit druk king in de toe ne men de be te ke nis van het bur ger schap -

si de aal. Zij zou den niet lan ger van deel na me aan de sa men le ving van ‘no rm ale men sen’
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moe ten wor den uit ge slo ten, maar juist zo veel mo ge lijk daar aan moe ten kun nen deel ne -

men. Be lan ge nor ga ni sa ties vroe gen steeds meer aan dacht voor in di vi du e le keu ze vrij heid,

par ti ci pa tie en in te gra tie. Het ge he le ter rein van de ge zond heids zorg kwam daar door in

toe ne men de ma te on der het be slag van een rech ten dis cours. En daar mee is het im pli cie -

te di lem ma fei te lijk ge ge ven: veel van de te rech te claims van bij voor beeld men sen met

ver stan de lij ke be per kin gen wer den ver woord in ter men van rech ten: het recht op vol -

waar dig bur ger schap, het recht op par ti ci pa tie aan de sa men le ving, het recht op ge lij ke

be han de ling, het recht op zin vol le dag be ste ding of zelfs be taal de ar beid. Al de ze rech ten

kwa men ook in toe ne men de ma te tot uit druk king in het over heids be leid met be trek king

tot de zorg.

Te ge lijk werd in toe ne men de ma te zicht baar, dat men van uit dit rech ten dis cours

maar zeer ten de le greep kreeg op de ont wik ke lin gen in de zorg. Dit werd bij voor beeld

aan de or de ge steld in een spe ci fie ke tak van wijs ge rig- e thi sche re flec tie die zich zelf tooi -

de met de naam zor gethiek. Steeds meer werd zicht baar dat de be oog de ver an de rin gen

in de zorg ver der gaan dan het ga ran de ren van rech ten. Ide a len als le ven in de sa men le -

ving of com mu ni ty care ver eisen niet al leen een ver an de ring van over heids be leid of een

kan te ling van zor gor ga ni sa ties in de rich ting van vraag ge stuur de zorg — hoe be lang rijk

ook -, maar ver eisen in ze ke re zin een ver an de ring van de sa men le ving. Vraag ge stuur de

zorg, on der steu nings con trac ten, ge lijk be rech ti ging: het is al le maal no dig, maar het is on -

toe rei kend. Wer ke lij ke zorg voor men sen ver eist aan dacht en be trok ken heid die ver der

gaat dan wat in rech ten en con trac tu e le ver plich tin gen kan wor den vast ge legd.

6 De so ci aal- chris te lij ke be we ging

Te gen de ach ter grond van de bo ven ge noem de her waar de ring van het maat schap pe lijk

mid den veld ben ik van me ning dat de chris te lijk- so cia le be we ging een cru cia le rol zou

kun nen gaan ver vul len. Kort wil ik aan ge ven waar om. Daar bij spits ik mijn ver haal toe op

de ma nier waar op wij in onze sa men le ving om gaan met men sen met ver stan de lij ke be -

per kin gen:

1. Zo als ge zegd: ide a len als le ven in de sa men le ving of com mu ni ty care, die mo men -

teel de de bat ten in de zorg voor men sen met ver stan de lij ke be per kin gen be heer sen, ver -

eisen meer dan de re ge ling van rech ten of de kan te ling van zor gor ga ni sa ties (van aan bod -

ge richt naar vraag ge stuurd). Zij ver eisen een an de re ver hou ding van de sa men le ving ten

op zich te van men sen die op zorg en on der steu ning zijn aan ge we zen. In gro te lij nen kan

dit aan ge ge ven wor den met be hulp van het on der scheid dat dik wijls ge maakt wordt tus -

sen zelf zorg, man tel zorg en pro fes sio ne le zorg. Van uit de he den daag se on der steu nings -

ge dach te moe ten men sen met ver stan de lij ke be per kin gen in staat wor den ge steld zo zelf -

stan dig mo ge lijk te le ven. Zij moe ten zich kun nen ont wik ke len tot men sen die zo veel

mo ge lijk de re gie kun nen voe ren over hun ei gen le ven (zelf zorg). Daar toe moe ten zij on -

der steund wor den door hun per soon lij ke net werk (fa mi lie, vrien den en ken nis sen en an -

de re be trok ke nen uit de sa men le ving). Ten slot te moe ten zij aan vul lend daar op aan spraak 

kun nen blij ven ma ken op een so ciaal vang net van pro fes sio ne le hulp ver le ners. Dit is het

ide a le plaat je. Daar op valt in de prak tijk wel het één en an der af te din gen. Veel men sen

met ver stan de lij ke be per kin gen zit ten niet ruim in hun net wer ken. En om u en me zelf
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eens met een eer lij ke vraag te con fron te ren: wie van ons heeft ie mand met ver stan de lij ke

be per kin gen in zijn/haar vrien den kring?

2. De ze laat ste, con fron te ren de vraag roept een an de re vraag op, na me lijk wiens

ver ant woor de lijk heid het is de ver an de rin gen te be werk stel li gen die nood za ke lijk zijn om 

ide a len als le ven in de sa men le ving of com mu ni ty care te re a li se ren? Het is de over heid

die wet ten kan af kon di gen en re gel ge ving kan op leg gen aan de sec tor; het zijn de zor gor -

ga ni sa ties die een kan te ling in de rich ting van vraag ge stuur de zorg kun nen be werk stel li -

gen door een aan pas sing van hun or ga ni sa tie. Maar wie kan er voor zor gen dat de sa men -

le ving ge ken merkt wordt door een an de re, in clu sie ve hou ding te gen over men sen met

een ver stan de lij ke han di cap? Er is geen sim pel ant woord op de ze vraag. Maar het is denk -

baar dat juist chris te lij ke or ga ni sa ties en/of ker ken hier in een rol zou den kun nen en wil len 

spe len. Im mers, het gaat hier om de re a li se ring van sa men le vingsi de a len waar in de chris -

te lij ke ge meen te een voor beeldrol zou kun nen ver vul len. Een der ge lij ke voor trek kers rol

kan soms op een heel sim pel ni veau be gin nen, bij voor beeld door aan men sen met ver -

stan de lij ke be per kin gen een vol waar di ge plek te ge ven in de ere dienst. Maar ook ver der -

gaan de maat re ge len kun nen soms zon der veel ex tra in span ning ge trof fen wor den.

3. De over heid kan — ze ker nu het CDA een be lang rij ke rol speelt in het zit ten de

ka bi net — meer aan dacht be ste den aan het maat schap pe lijk mid den veld. Dat kan op ver -

schil len de ma nie ren: i) door de bur gers ster ker op hun maat schap pe lij ke ver ant woor de -

lijk heid aan te spre ken; ii) door or ga ni sa ties in het maat schap pe lijk mid den veld op te roe -

pen hun maat schap pe lij ke ver ant woor de lijk heid te ne men en zelf stan dig vorm te ge ven

(het CDA spreekt in dit ver band over der ge lij ke non- pro fit or ga ni sa ties als maat schap pe -

lij ke on der ne min gen) en iii) door een be leid te voe ren dat ge richt is op het fa ci li te ren van

maat schap pe lij ke ini tia tie ven en or ga ni sa ties om hun zelf stan di ge ver ant woor de lijk heid

zo goed mo ge lijk te kun nen uit oe fe nen. Een ge loof waar di ge uit voe ring van dit voor ne -

men ver eist ove ri gens wel wat hier bo ven on der spi ri tu eel lei der schap werd ver staan: een 

ver ster king van het maat schap pe lij ke mid den veld vraagt om be zie len de lei ding van uit de

over heid.

4. Be zie lend lei der schap vraagt om be ziel de lei ders. Ook hier in kan de chris te lijk-

 so cia le be we ging een be lang rij ke rol spe len. Wat is de be zie ling van de hui di ge lei ders, bij -

voor beeld bin nen het CDA, maar ook bin nen de or ga ni sa ties in het maat schap pe lijk mid -

den veld? De ze vraag is fei te lijk de vraag naar de spi ri tu e le ach ter grond van de men sen die

cul tu reel, maat schap pe lijk en po li tiek lei den de rol len spe len. Waar om acht ik de ze vraag

van groot be lang? Om dat het — als het bij voor beeld gaat om de plek van men sen met be -

per kin gen in de sa men le ving van ‘no rm ale men sen’ — uit ein de lijk gaat om za ken waar le -

vens over tui ging en ei gen spi ri tu e le in spi ra tie van door slag ge vend be lang zijn. Het is on -

mo ge lijk om be zie lend lei ding te ge ven aan be lang rij ke pro ces sen, als de over tui gin gen die 

aan de ze pro ces sen ten grond slag lig gen niet ge dra gen wor den door de lei ders. Be zie lend

lei der schap ver on der stelt der hal ve be ziel de lei ders, dat wil zeg gen: lei ders die een le ven -

de band on der hou den met spi ri tu e le tra di ties en ge meen schap pen.

5. En langs de ze — op het eer ste ge zicht wel licht wat lan ge — om weg kom ik bij de 

on der wer pen waar het in mijn be toog om te doen is: heel heid en ba lans. Om met het the -

ma heel heid te be gin nen: heel heid is niet zo maar een le vens be schou we lijk neu traal ide aal. 
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Een chris te lij ke le vens vi sie brengt een ei gen op vat ting van heel heid met zich mee. Eén die

wordt ge ken merkt door een mens vi sie waar in de mens wordt ge zien als een een heid van

ver schil len de as pec ten: fy sisch, psy chisch, so ciaal en spi ri tu eel. Aan al de ze as pec ten van

diens mens zijn dient recht ge daan te wor den. Maar dat niet alléén: de chris te lij ke le vens -

vi sie houdt ook een ziens wij ze in op de ge bro ken heid en ge schon den heid van het le ven.

Chris te nen mo gen le ven in ver wach ting. Ook als in de prak tijk van het le ven de heel heid

van de mens in de ge schon den heid van diens le ven een ver ver wij der per spec tief lijkt te

zijn, mo gen chris te nen le ven in de ver wach ting dat de Schep per van al het le ven ook aan

het ge schon den le ven een be stem ming en een be lof te van heel heid mee geeft.

6. En van uit de ze ver wach tings vol le om gang met de wer ke lijk heid, ook waar de ze

te ke nen van ge bro ken heid en ge schon den heid ver toont, wil ik iets zeg gen over het the -

ma ‘b alans’. Ik heb er al op ge we zen dat even wicht of ba lans een cen traal the ma is in de

re flec tie over le vens kunst. Het is nu tijd om die over we ging na der in te vul len van uit een

chris te lij ke op vat ting van le vens kunst. 

De wa re le vens kun ste naar on der scheidt zich met na me in de ma nier waar op hij/zij

met de te gen strij dig he den, de te gen sla gen en de wis sel val lig he den van het le ven in het rei -

ne komt. De le vens kun ste naar streeft naar een le ven dat tot zijn be stem ming komt: een

‘ve rvuld le ven’. Chris te lijk ge spro ken is een ‘ve rvuld le ven’ een le ven dat — bin nen de ge -

ge ven om stan dig he den, mo ge lijk he den en be per kin gen — de Schep per eert.

7. Een an de re om schrij ving van het be grip ‘ve rvuld le ven’ zou kun nen lui den: een

le ven in even wicht en ba lans. En dan niet al leen de ba lans tus sen de ver schil len de as pec -

ten die aan het men sen le ven te on der schei den zijn, maar ook de ba lans tus sen het goe de

en het kwa de, het po si tie ve en het ne ga tie ve. De ze ba lans is niet uit te druk ken in ter men

van een ‘g elij kg ewicht’ tus sen po si tie ve en ne ga tie ve er va rin gen of ge beur te nis sen. Im -

mers, daar in zijn men sen te zeer af han ke lijk van wat hen we der vaart. Eer der heeft le vens -

kunst be trek king op de kunst om zo te le ven, dat je niet door te gen sla gen uit het lood ge -

bracht wordt. De wij ze waar op men sen daar aan ge stal te pro be ren te ge ven, is sterk

af han ke lijk van de le vens be schou wing waar uit zij le ven. Hier zou je kun nen spre ken over

‘gelaten heid’. Maar het is daar bij goed te on der schei den tus sen ge la ten heid in de zin van

‘berus ting’ en een — meer chris te lij ke in ge vul de — ge la ten heid die be rust op over ga ve

aan en ver trou wen in het feit dat God het le vens lot van zijn ge lief den in han den houdt.

8. Le vens kunst is iets wat men moet le ren. Kun ste naar is men door de bank ge no -

men niet zo maar. Daar gaat over het al ge meen een lan ge leer school aan voor af. Aan kun -

ste naar schap ligt een stre ven naar uit mun tend heid ten grond slag. Ex cel len tie ver eist oe -

fe ning. Het vorm ge ven aan die oe fe ning — noem het het trai nings pro gram ma — is een

es sen ti eel on der deel van le vens kunst. Men moet hier on wil le keu rig den ken aan Pau lus’

ge lij ke nis van de wed loop. 

9. Daar mee kom ik aan mijn één na laat ste punt: het zou best eens kun nen dat men -

sen met ver stan de lij ke be per kin gen — maar ze ker niet al leen zij — voor chris te nen es -

sen ti eel zijn om les sen in le vens kunst te le ren. Ter on der bou wing van de ze stel ling ver -

wijs ik graag naar de ge schrif ten van Hen ri Nou wen, die uit voe rig ver haalt van de wij ze

waar op hij een car riè re als gods dienst we ten schap per af brak om bij men sen met ver stan -

de lij ke be per kin gen in de leer te gaan in een Ark- ge meen schap el ders in de we reld. In zijn
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ge schrif ten legt Nou wen uit voe rig ge tui ge nis af van de zelf over win ning die het hem ge -

kost heeft om met met ern stig ge han di cap te men sen in con tact te tre den, maar te vens

van de le ven sles sen die hij juist uit die ont moe tin gen ge leerd heeft. Is het im mers niet de

ul tie me con fron ta tie met je zelf om de ge schon den heid van het ern stig ge han di cap te le ven 

recht in de ogen te kij ken en daar door zicht te krij gen op de com plexi teit, in di rect heid

en — noem het — ge schon den heid van het ei gen ‘no rm ale’ le ven? Maar niet al leen dat.

Op val lend aan de ze le ven sles sen is juist dat de ont moe ting met die an der ook de be per -

kin gen en gren zen van mijn ei gen, ‘no rm ale’ be staans wij ze zicht baar ma ken. Juist dat is

wat mij zo aan spreekt in bij voor beeld de Ark- ge meen schap. Wie zich wer ke lijk open stelt 

voor men sen met een ver stan de lij ke han di cap ziet niet al leen ei gen mo ge lijk he den con -

tras te ren met de be per kin gen van de an der, maar juist ook ei gen be per kin gen bij de dik -

wijls zo an de re mo ge lijk he den van de an der. In die zin kun nen wij — nor ma le men -

sen — van onze door han di caps ge trof fen me de men sen le ren om bin nen de ge ge ven

om stan dig he den, mo ge lijk he den en be per kin gen en in ac cep ta tie daar van te stre ven naar

een ‘ver vuld le ven’.

10. Als ik met een op wek king mag ein di gen, dan zou het de ze zijn: la ten wij ons ie -

der voor zich be zin nen op de vraag wel ke be te ke nis wij heb ben voor die men sen, die wij

op het eer ste ge zicht ge neigd zijn voor bij te lo pen — en mis schien be lang rij ker nog: wel -

ke be te ke nis heb ben zij voor ons? Het is mijn stel li ge over tui ging dat chris te nen die de ze

con fron ta tie in ei gen le ven uit de weg gaan, niet ge schikt zijn voor be zie lend lei der schap.
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Schei dend voor zit ter van de Stich ting Chris te lijk- So ci aal Con gres,

Piet Hein Donner
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de heer drs. J. Geel hoed, Bet ter BeYour self
me vrouw G. Ver burg, CDA  Twee de

Ka mer frac tie
de heer J. ten Hoo pen, CDA Tweede

Kamer frac tie
me vrouw N.W. van Oer le, CDA Twee de

Ka mer frac tie
me vrouw M. Sterk, CDA Twee de Ka mer frac tie
me vrouw M. van Bijs ter veld, CDA Vrou wen raad
me vrouw C.W. Rab be ring, Ce li to Coa ching
me vrouw drs. H.A.C. Wei gand- Tim mer,

Cen trum voor Re for ma to ri sche Wijs be geer te
de heer drs. A. Vroon, CHN
de heer W.J. van Dijk, Chr. Ver e ni ging van

Zor gin stel lin gen
me vrouw drs. R. Eb bers- van Aalst, Chris te lijk

Stu die cen trum ICS
de heer B. van Bog ge len, CNV
de heer D. Terp stra, CNV
me vrouw D. Vaart jes, CNV
de heer E. van Vel sen, CNV
de heer B. God schalk, CNV
de heer J. Jon ge jan, CNV Be drij ven bond
de heer C. Klaas sen, CNV Be drij ven bond
me vrouw K. Bae le mans, CNV Dien sten bond
de heer T.J. Vlot, CNV Jon ge re nor ga ni sa tie
de heer L. La Ri vie re, CNV Kun sten bond
me vrouw R. Blaak, CNV Op lei ding en Trai ning
de heer H.J.M. van de Ma de, CNV Pu blie ke

Zaak
de heer L. Wit ha gen, Col le ge BG
me vrouw A. Knij nen burg, CPC- net werk
de heer Th. Tromp, CVZ
de heer P. Pee re boom, de Ark- ge meen schap

Gou da
de heer J. Huij gen, de Eem land hoe ve
me vrouw T.J.M.F. Huy bregts MBA, DHMC

Ver bin dings ma nage ment
de heer H. Vos sen, Dienst Kerk & Sa men le ving

Bis dom Roer mond
drs. J.G. Bec kers, Dienst Kerk en Sa men le ving

Bisdom Roer mond
me vrouw G. Truij ens, Do mi ni cus ge meen te

Am ster dam
de heer G. Ver beek, Evan ge li sche Al li an tie
de heer A. van Heus den, Evan ge li sche Al li an tie
de heer B. Roor, Evan ge li sche Al li an tie
de heer J.G. Bron gers, Evan ge li sche Al li an tie
de heer W. v.d. Plas, Ewoud Gast huis
me vrouw E. van de Kraats, Ewoud Gast huis
de heer P.A. de Vries, Friesch Dag blad
de heer A. Kik, Geert Groo te

In sti tuut/Win des heim
de heer S. van der Tak, Ge meen te Rot ter dam
de heer J. Wes tert, GMV
me vrouw A. van Rhee, GMV
de heer H. Tim mer mans, GMV
de heer N. Ooms,  ’t Groene Sticht
de heer mr. A.A. Wes ter la ken, ’s Hee ren Loo

Zorg groep
me vrouw Y. Smits, ’s Hee ren loo Zorg groep
de heer C. Kray enoord, Hout- en Bouw bond

CNV
me vrouw W. Lud wig, Hout- en Bouw bond CNV
de heer C.A. v.d. Berg, Hout- en Bouw bond CNV
de heer W.H. Urin ga, Hout- en Bouw bond CNV
de heer drs. R.S. Aal bers berg, ICCO
de heer dr. T. Bernts, Kas ki
de heer P.C. Baak, KBVO
de heer J.J.M. Reu len, KBVO
L.A. van der Lin den, Kerk & Werk
de heer H. Mon te ban, Kerk en We reld
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me vrouw M. de Jong- Kruis wijk, Kerk en We reld
de heer drs. K.R. Tin ga, Ker kinac tie
me vrouw P. Rob bers- van Ber kel, Kerk in ac tie

Bin nen land SOW- ker ken
de heer J.J. Bak ker, Krei com
de heer prof. dr. Th. van de Klun dert, KRKS
de heer H.J. Geerts, KRKS
de heer B. Ver re ijt, KRO
me vrouw M.J.T. Mar tens, KTU/Eu ro pees

Par le ment
de heer dr. E.P.N.M. Borg man, KUN
de heer prof.dr. W. Derk se, KUN
de heer prof.dr. J. Jans sen, KUN
J. Fes ten, KVZ
me vrouw M.A.P. La pi dai re, KVZ
de heer T. Hoek stra, Lan de lijk Bu reau Disk
de heer L.A. Onstwed der, Le ger des Heils,  afd. 

Maat schap pe lij ke Dienst ver le ning
de heer A. Lan ting, LTO Ne der land
de heer P.H. Hupsch, Men del col le ge
de heer mr. J.P.H. Don ner, Mi nis te rie van

Jus ti tie
de heer mr. W.M.J.M. van Mier lo, MKB-NL

Stich ting Maat schap pe lijk On der ne men
de heer B. de Jong, NBG
de heer drs. W.G. van de Fliert, NCBTB
de heer A. Vos se belt, NCIB
de heer ir. T. Meiyn hard, NCIB
de heer dr. C.J. Klop, NCRV
de heer J.A. van der Veen, Ne der land se Chr.

Sport Unie
de heer J. Nij meijer, Ne der land se Chr. Sport

Unie
de heer L.B. Ko bes, Ne der land se Chr. Sport Unie
D.W. San ders, Ne der land se Chr. Sport Unie
me vrouw drs. S. Vre ven, Ne der land se Chr.

Sport Unie
de heer L.C. van Doorn, NUON 
A.G. Knep pers, OCNV
de heer W.J.V. van Kat wijk, Ou ders & Coo
me vrouw C. Lu dik hui ze, Pas sa ge Chris te lijk

Maat schap pe lij ke Vrou wen be we ging
de heer F.A.D.A. van Du ren,

Po li tie vak or ga ni sa tie ACP
Me vrouw S. Bol len, Pro ject bu reau Bre de

Al meer se Scho len
de heer H. Borst lap, Raad van Sta te
de heer B. Ka ge naar, Rabo bank Rot ter dam
de heer mr. drs. H. Hoef na gel, Rad boud stich ting
de heer L.J. Mo len kamp, ROC ASA
de heer K. van Eer ten, ROC ASA
me vrouw H. Adri aens sen, ROC Mid den Bra bant
me vrouw P. Su kel, ROC Mid den Bra bant
de heer prof.dr. E.J.J.M. Kim man,

Rooms- Ka tho lie ke Bis schop pen con fe ren tie

me vrouw dr. M.E.M. Doore waard, SBI training
& advies 

de heer Tj. de Graaf, SBI trai ning & ad vies
me vrouw C.A. van Wee lie, SBI trai ning &

ad vies
me vrouw H. Kraan, SBI trai ning & ad vies
de heer J. Geb binck, SBI trai ning & ad vies
de heer drs. J.E. Wig boldus, SBI trai ning &

ad vies
de heer B. de Vel de Har sen horst, SBI trai ning

& ad vies
de heer R. Vrie ling, SBI trai ning & ad vies
me vrouw R. van Doorn, Schoon der woerd &

part ners
me vrouw M. Hui te ma, Schoon der woerd &

part ners
de heer G.J. Boe les, Shell In ter na ti o nal BV
D.J. Slot, SKaN- fonds
me vrouw drs. M. Brohm- Draa ij ers, SRKK
T.a.v. de heer mr. J.J.A.M. van Gen nip, St.

So ci res
de heer drs. C. van Beu nin gen, St. So ci res
me vrouw J. Ver ha gen, Steen kam pin sti tuut
G.J. Eijs ink, Stich ting Cu per ti no
de heer A. de Jong, Stich ting ICCO
de heer J.W. van den Braak, Stich ting NCW
de heer G. van Ree nen,  lid cu ra to ri um,

Stich ting NCW
de heer drs. B. Rut gers van de Loeff, Stich ting

NCW
de heer mr. drs. H.K. Kla mer, Stich ting NCW
de heer drs. C. de Jong, Stich ting Phi la del phia
de heer prof.dr. J. Hoog land, Stich ting

Phi la del phia
de heer W.H.M. Sluis, Stich ting Stichts

Voort ge zet Kath. On der wijs
de heer drs. J.F. Haak, Stich ting voor

Re for ma to ri sche Wijs be geer te
me vrouw A. Ver baan- Bal, Stich ting WZV
de heer B. Schoo ne, Stich ting WZV
de heer A. Oe ge ma, STIMO-MKB Ne der land
de heer J.P. van Mos sel, SZD/PCS
de heer H. Kor rin ga, Think Too
de heer mr. J. Haeck, TLN
me vrouw L. Stael- Merkx, Unie KBO
me vrouw drs. M.L. van Wijk- van de Ven, Unie

NKV
me vrouw W. He mels- Meijs, Unie NKV
me vrouw A. Huys mans- Pyck e ret, Unie NKV
de heer drs. R.J. Rijn ben de, Unie voor Chris te lijk

On der wijs
de heer ir. C. de Jong, Unie voor Chris te lijk

On der wijs
de heer F. Kruis wijk, Unie voor Chris te lijk

on der wijs
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de heer H. van de Leen, Unie voor Chris te lijk
on der wijs

de heer H. Wei gand, Uni ver si teit van Til burg
de heer dr. H. van Veg hel, Universiteit van

Tilburg, Cen trum voor We ten schap en
Le vens be schou wing

de heer dr. T.H.M. Aker boom, Universiteit van
Tilburg, The o lo gi sche Fa cul teit

mr. Y.C.M.T. van Rooy, Uni ver si teit van Til burg
de heer M.T. Nie meijer, Ver e ni ging Phi la del phia
de heer mr. J.H. Schra ven, Ver e ni ging

VNO-NCW
P.J.M. Mon chen, Vin cen tius Ver e ni ging Ne der land
de heer R.H. van de Bee ten, VKMO
de heer drs. H.Th.M. Pie per, VKMO
de heer D.J. Coe hoorn, Vrije Uni ver si teit

Am ster dam
de heer dr. G. J. Buijs, VU
de heer prof. dr. H.E.S. Wol dring, VU
de heer J.P. Ver hoogt, VU
de heer P.E. Werk man, VU,  afd. his to risch

do cu men ta tie cen trum
de heer C. Brem mer, YMCA
W. Ver schu ren, Zin in Werk
de heer J. Hut ten ga, Zin tern
drs H.F. Kna pen, ZLTO
H. Ger bran dy, Zorg cen trum Lo rentzhof
de heer C.J. Bak ker
N.C. Vis ser
me vrouw M.A. Vis ser
de heer dr. J.F. Groen
de heer dr.mr. J.P. Bal ke nen de
de heer A. Al blas
de heer P.F. Cuy vers
de heer drs. J. Steen ber gen
de heer F. Tromp sj
de heer W.J. Berg
de heer R.I. Ar nol di
de heer E. van Aert
de heer Th. Swart
de heer H. Boe scho ten
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