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Woord vooraf

In dit ver slag kun nen we niet al leen te rug le zen wat tij dens het Chris te lijk-So ci aal Cong res 

2008 is ge spro ken en be spro ken. De hoofd spre kers heb ben hun Cong res bij dra gen voor

de ze bun del zo da nig be werkt dat het zeer de moei te waard is hun bood schap voor chris -

te lijk so ci a le be we ging al le zend op je in la ten wer ken.

Mi nis ter Don ner roept ons op, om dat het so ci a le vraag stuk is ve ran derd, op nieuw te be -

zien wat er ge daan moet wor den. Ooit ging het om zorg over ver pau pe ring on der wer ken -

den, over klas sen te gen stel ling en over ge brek aan be scher ming voor zwak ken in de sa -

men le ving. 

Nu dreigt de ver pau pe ring zich voor te gaan doen bij de ong eschool de of on vol doen -

de ge kwa li fi ceer de ar beid die moet con cur re ren met ar beid in la ge loon lan den.

En een nog fun da men te le re vorm van ver pau pe ring is het ge brek aan ba ga ge bij

groe pen men sen en jong eren om mo re le keu zen te ma ken en zo van mo ge lijk he den ge -

bruik te ma ken en kan sen te ge brui ken.

Onze tijd vraagt om een nieu we in vul ling en bor ging van wat een ge rech te sa men le -

ving is. Vrij heid is daar voor niet ge noeg. Het vergt een duur zaam en ve rant woord ge bruik 

van mo ge lijk he den. So ci a le ze ker heid moet ge zocht wor den in ar beids par ti ci pa tie ook

als een aan vul len de uit ke ring no dig is. Werk moet ge paard gaan met oplei ding en ou de -

ren moe ten kun nen blij ven par ti ci pe ren en wij zul len met di ver si teit moe ten le ren om -

gaan.

Die ge rech te sa men le ving is ie ders ve rant woor de lijk heid. Het is de uit komst van keu -

zen en han de len van ve len. Men sen en hun sa men wer kings ver ban den ma ken de mo re le

keu zen. Daar ligt de be te ke nis van het mid den veld en zon der iden ti teit gaat het niet.

Wim van de Donk be veelt chris te lijk maat schap pe lij ke or ga ni sa ties aan zich te be zin nen. 

Want juist in tij den van gro te do mei non ze ker heid of zelfs van do mei nir re le van tie (zijn we 

staat, markt of mid den veld?) heeft be zin ning op de sub stan ti ële en et hi sche grond sla gen

van de maat schap pe lijk en pu blie ke mis sie van chris te lijk maat schap pe lij ke or ga ni sa ties

groot nut. Zij heb ben im mers een dub be le iden ti teit: maat schap pe lijk en chris te lijk. In

bei de ori ëntaties ligt de op dracht voor het vorm ge ven van lots ver bon den heid nu steeds

meer op het ni veau van de mon di a le or de.

Waar in de re ac ties op de in dus tri a li se ring de na tie staat als ank er punt ge ko zen is, zal

het nu de mon di a le or de ning van de zorg voor het ge meen schap pe lij ke wel zijn moe ten

zijn. En dat weer in het be sef dat niet de mon di a li se ring zelf, maar de ne ga tie ve ef fec ten
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voor de men se lij ke waar dig heid daar bij cen traal moe ten staan. Glo ba li se ring van mark -

ten zal niet kun nen zon der glo ba li se ring van sa men le ving en, van maat schap pe lij ke or de -

ning en po li tie ke ver hou ding en.

Het ont wik ke len van een glo ba le ci vil so cie ty is dan ook van we zen lijk be lang Daar

ligt, naast de zorg voor en in de ei gen sa men le ving en, de ko men de ja ren een we zen lij ke

op dracht voor chris te lijk maat schap pe lij ke or ga ni sa ties.

Go vert Buijs houdt ons voor dat so li da ri teit niet au to ma tisch is ge ge ven met glo ba li se -

ring, maar in een ge glo ba li seer de we reld steeds heel spe ci fiek en con creet ‘uit- en

doorgedacht’ zal moe ten wor den. So li da ri teit is in zet van een waar den strijd. De kerk en

chris te lij ke ge meen schap pen heb ben geen mo no po lie op waar de be sef. Daar om moe ten

wij par ti ci pe ren in de glo bal ci vil so cie ty, maar net zo goed is hier aan het lo ka le ni veau te

denk en. Chris te lijk maat schap pe lij ke or ga ni sa ties kun nen zich heel con creet in zet ten

voor de leef baar heid van een buurt, men kan so ci a le ver ban den sme den, bij voor beeld

tus sen au tocht o ne en al locht o ne land ge no ten.

Er doen zich al ler lei kan sen voor juist in mul ti po lai re net wer ken, juist in al ler lei con -

cre te co a li ties, om con cre te pro ble men aan de or de te stel len en zo toch iets te doen aan 

de ar chi tec tuur van het mon di a le sa men le vings ge bouw. Het te rech te in zicht dat de we -

reld als ge heel erg las tig stuur baar lijkt, be te kent dat wij ‘architectonische’ vra gen moe -

ten blij ven stel len. Het is goed dat het Chris te lijk-So ci aal Cong res nu over glo ba li se ring

en so li da ri teit spreekt en er ook verd er over blijft spre ken.

Bij na 300 deel ne mers heb ben dit en nog veel meer tij dens het Chris te lijk-So ci aal Cong res

ge hoord en be spro ken. Een ie der die wil kan dit en al het ove ri ge van het Cong res nu le -

zen en na le zen en er over door spre ken en daar naar han de len.

Wim Ei kel boom, Se cre ta ris CSC
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Opmaat: Boekpresentatie

Prof.dr. Jan Ja cob van Dijk, hoog le raar Chris te lijk-So ci aal denk en aan de VU, over han digt

Ver bin dend bou wen, het eer ste exem plaar van een nieu we reeks over dis cus sies over

 Christelijk-Sociaal denk en aan CSC-voor zit ter Her man Kai ser, Doe kle Terp stra, en Mgr. Ad 

van Luyn. 

Het the ma van de ze uit ga ve is het op chris te lijk-so ci a le wij ze vorm ge ven aan so li da -

ri teit in de ver zor gings staat van morgen.

Opmaat: Boekpresentatie 7
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Dankwoord op de presentatie van het boek

Verbindend bouwen, over solidariteit en

verzorgingsstaat

Herman Kaiser, voorzitter stichting CSC

Van har te dank ik pro fes sor Van Dijk, zijn me deau teurs en uit ge ve rij KOK voor de bun del

Ver bin dend Bou wen. Ik hoop dat hier mee de eer ste stap in een reeks is ge zet. Van zelf spre -

kend wil de stich ting CSC u ook in de ko men de ja ren graag het plat form bie den om de

we reld kun dig te ma ken van de bun dels.

Het is goed dat er fun da men teel on der zocht wordt wat de oor sprong en ont wik ke -

ling is van de chris te lij ke so ci a le be we ging. Het is on ze ge za men lij ke op dracht om de ze

be we ging voort te zet ten en hier nieu we impulsen aan te geven.

De ver nieu wing bin nen de chris te lijk so ci a le be we ging is al leen mo ge lijk als wij we ten 

waar wij van daag ko men en in welk spoor wij staan. Zon der on ze tra di ties te ken nen en

verd er te ver ken nen kun nen wij on ze ve rant woor de lijk heid en op dracht in de we reld van 

van daag niet be grij pen. Wij moe ten ge voed blij ven wor den met de ba sis prin ci pes van de 

Kat ho lie ke So ci a le leer en van de Pro tes tants-chris te lij ke grond sla gen van de chris te lijk

so ci a le be we ging. In de bun del wordt van uit ver schil len de per spec tie ven een schets

gegeven waar wij als christelijk sociale beweging vandaan komen.

Ron dom het kern woord so li da ri teit wor den enk ele span nings vel den en dilemma’s

be schre ven. Ik sig na leer hier enkele:

1. Het be grip so li da ri teit is niet een dui dig. Om niet tot een leeg be grip te wor den is

een na de re dui ding en pre ci se ring no dig. Uit mijn prak tijk als lo kaal be stuur der kan ik

da ge lijks si tu a ties be noe men waar bij de so li da ri teit van de ene bur ger de uit slui ting van

de an de re be te kent. Niets is zo on barm har tig als so li da ri teit die is georganiseerd om

anderen uit te slui ten.

2. Hier uit volgt de span nen de vraag: met wie moe ten wij so li dair zijn? Is so li da ri teit

echt gren ze loos? Gaan wij dan niet aan te zwa re last ten on der? Als er wel gren zen zijn,

waar lig gen voor de chris te lijk so ci a le be we ging dan de markeerpunten?

3. Het be lang van tra di tie en ver bin ding met het ver le den is dui de lijk, zo als ik hier -

voor reeds aang af. Maar er zit een ge vaar. Wie uit on ze ker heid of an de re re de nen te veel

blijft hang en in het ver le den ont neemt de chris te lijk so ci a le be we ging haar nood za ke lijk

dy na miek. Er moet een ba lans zijn tussen erfgoed en ver nieu wing.

4. Er is een span ning tus sen de on ze ker heid of on ze ana ly se van de we reld wel klopt
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en de ze ker heid dat mor gen in der daad al les an ders blijkt te zijn. Die span ning kan aan lei -

ding zijn om overd re ven voor zich tig te wor den en ons handelen ver lam men.

5. Daar mee kom ik op een vol gend span nings veld. Er moet in de chris te lijk so ci a le be -

we ging al tijd een ba lans zijn tus sen ener zijds re flexie en an der zijds con creet han de len.

Tus sen in spi ra tie en daad kracht.

6. Er is span ning tus sen na bij en ver af. Voor heen was het ge mak ke lijk. Je ken de al leen 

na bij en wist waar je so li dair mee moest zijn. Maar door de glo ba li se ring is ver af op eens

heel na bij ge wor den. Omge keerd zijn door schaal ver gro ting heel veel na bije re la ties on -

per soon lijk en afstandelijk geworden.

De ze span nings vel den krij gen tij dens het cong res 2008 na druk ke lijk een plaats. Wij

wil len een le ren de en ver ken nen de be we ging zijn die aang rij pings pun ten voor so li da ri -

teit wil ont dek ken op de ge bie den van zorg, on der wijs, ar beid, cul tuur en po li tiek. Wij

wil len voor al ook le ren van el kaar. Ook die on der linge so li da ri teit bin nen de chris te lijk

so ci a le be we ging moet in houd krij gen. Daar mee vol gen wij ook de bood schap van Pau lus 

aan de brief aan de He bree ën: “ … en houd de lief da dig heid en de on der linge so li da ri teit 

in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.”
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Reactie op de presentatie van het boek Verbindend

bouwen, over solidariteit en verzorgingsstaat

Mgr. A.H. van Luyn

De pu bli ca tie van het boek Ver bin dend bou wen, over so li da ri teit en ver zor gings staat heb ik

met gro te in te res se en vol le in stem ming ge le zen. Het the ma van de so li da ri teit wordt

steeds ac tu e ler in een glo ba li se ren de we reld. Zo als ook blijkt uit het the ma van dit Chris -

te lijk So ci aal Cong res: So li da ri teit in de glo bal vil la ge.

Inder daad, het be grip ‘solidariteit’ is een meer dui dig be grip en het is zaak van meet

af aan de in houd te ver mel den die je er aan wilt ge ven. Dat ge beurt ook in de ze bun del.

Eerst wordt aang eduid wat het niet is. So li da ri teit is meer dan het be har ti gen van par ti -

cu lie re of groeps — of ach ter ban be lang en, meer dan di rec te of lo ka le be lang en op kor te

ter mijn of klei ne schaal, meer dan de we der ke ri ge so li da ri teit (do ut des), meer dan het

ge ven van geld aan goe de doe len. 

De in houd van het be grip ‘solidariteit’ wordt vol gens de au teurs te recht be paald

door de ‘christelijke so ci a le leer’. De ze leer gaat uit van een ‘personalistisch’ mens beeld.

De mens is meer dan een ‘individu’; dat is hij van meet af aan en het is al te ge mak ke lijk

daar mee te vol staan, ze ker in het in di vi du a li se rings pro ces in de wes ter se we reld, waar we 

al le maal meer of min der de in vloed van on der gaan. De mens is ech ter we zen lijk een re la -
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ti o neel we zen, hij is een ‘persoon’, die in re la tie staat tot an de re per so nen en tot een

per soon lij ke God. Geen hu maan be staan is mo ge lijk zon der de ze twee fun da men te le re -

la ties: tot God oor sprong en be stem ming van het men se lijk be staan en tot de me de men -

sen. “De mens komt pas tot zijn recht in zijn re la tie met de an der” (pag. 21). Ie de re mens

is ge roe pen om in de ve rant woor de lijk heid je gens de an der/Ander een vol waar dig men -

se lij ke per soon te wor den.

Van uit dit chris te lijk mens beeld on der scheidt de so ci a le leer van de Kerk twee fun -

da men te le prin ci pes. Aller eerst de hu man dig ni ty, de on ver vreemd ba re waar dig heid van

de men se lij ke per soon: van ‘elke mens’ zon der on der scheid en van ‘heel de mens’ in al

zijn di men sies en re la ties. Hij is im mers “ge scha pen naar Gods beeld en ge lij ke nis” (pag.

24). De ze waar dig heid is on aan tast baar en dient in el ke sa men le ving en po li tie ke struc -

tuur ge res pec teerd te wor den. Ze is voor ge ge ven en kan niet ter dis cus sie staan (zo als

ook het verd rag van de Eu ro pe se Unie uit druk ke lijk er kent). 

Het twee de prin ci pe, com ple men tair aan het eer ste, is het com mon good, het al ge -

meen goed, dat niet de som is van par ti cu lie re be lang en, maar het re sul taat van de ge -

meen schap pe lij ke ve rant woor de lijk heid, die ge richt is op het cre ëren van een hu ma ne

en hu ma ni se ren de sa men le ving waar ie der een de ei gen on ver vang ba re per soon lij ke ve -

rant woor de lijk heid in brengt en zich daa dwer ke lijk me de ve rant woor de lijk weet voor an -

de ren en voor het ge heel. Ter wijl de over heid in di a loog met de ci vil so cie ty er voort du -

rend op ge richt dient te zijn ‘structuren van gerechtigheid’ te schep pen, le ve ren de

bur gers en maat schap pe lij ke groe pe ring en in me de ve rant woor de lijk heid het maat werk

van de ‘werken van barmhartigheid’ voor de ge won de naas te langs de weg, dicht bij en

ver af (cf. Lu cas 10). De ze be wo gen heid, de ze ef fec tie ve so li da ri teit is naar Mat the üs 25

het eni ge cri te ri um waar op de waar de van een men sen le ven be oor deeld wordt.

De so li da ri teit brengt een ve rant woor de lijk heid met zich mee die al le gren zen van

ruim te en tijd over stijgt, ze geldt al le men sen op de we reld even als de ko men de ge ne ra -

ties. Mis schien had de ze uni ver se le di men sie in de bun del wat meer uit ge werkt kun nen

wor den. Er is spra ke wel is waar van ‘het be lang van Europa’ en van de ‘afspraken van de

ILO’ en van so li da ri teit met de ont wik ke lings lan den (pag. 135-137), maar in dit ka der zou

de et hi sche ver plich ting ge noemd moe ten wor den, die de rij ke re sa men le ving en heb ben 

ten over staan van de ar me re, en die nog wordt be krach tigd door de — tot nu toe on vol -

doen de na ge ko men — be lof tes van in ter na ti o na le so li da ri teit: de toe zeg ging (1970) van

de rij ke lan den om 0.7 % van het BNP te be schik king te stel len van de ont wik ke lings lan -

den en de un anie me ver kla ring (2000) van de Ver enig de Na ties om in 2015 de acht Mil -

len ni um De ve lop ment Go als’ te re a li se ren. Het zou wen se lijk zijn ook de ve rant woor de lijk -

heid ten over staan van de ko men de ge ne ra ties te ex pli ci te ren. Bij voor beeld door de

pro ble men aan de or de te stel len die voort vloei en uit de kli maat ve ran de ring waard oor

de ont wik ke lings lan den het zwaarst ge trof fen wor den, ter wijl de rij ke lan den ener zijds

voor een groot deel die pro ble men ver oor za ken en an der zijds over fi nan ci ële en tech ni -
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sche mid de len be schik ken om de ge vol gen zo goed mo ge lijk op te vang en en zo de ei gen 

rijk dom te be scher men.

De bun del ver meldt naast ‘verantwoordelijkheid’ nog een be grip dat nauw ver want is 

met so li da ri teit: par ti ci pa tie, ie de re mens en ie de re ge ne ra tie heeft het recht om vol -

waar dig deel te ne men aan de sa men le ving. “Par ti ci pa tie is voor waar de voor de so li da ri -

teit” (pag. 127), ze is niet al leen een ‘recht’, ze is ook een ‘plicht’. Op bei de as pec ten is het 

be grip sub si di a ri teit van toe pas sing. De ei gen ve rant woor de lijk heid is niet te de le ge ren en 

on overd raag baar. Maar dat houdt ook de plicht in de ze ve rant woor de lijk heid per soon lijk 

op zich te ne men en er zich niet aan te ont trek ken. Wan neer men sen hier toe niet in

staat zijn of om dat ze te kort ko men wat be treft ba sis be hoef ten en ca pa ci tei ten, of om -

dat ze per soon lijk te kort schie ten, dan heeft een ho ger ni veau de sub si di a ri teits plicht om 

aan vul lend of ver vang end op te tre den. Dit geldt ook wan neer pro ble men la ge re ni veaus 

over stij gen, zo als het ener gie vraag stuk, kli maat ve ran de ring, mi gra tie, in ter na ti o naal

recht, ge weld, ter ro ris me, oor lo gen. Dan ont staat de plicht dat al le lid sta ten, in VN of

EU-ver band, de in ter na ti o na le af spra ken res pec te ren en na ko men. 

Een on mis ba re voor waar de voor so li da ri teit is de kar di na le deugd van de ma tig heid.

Dit the ma zou in een vol gend num mer van uw nieu we reeks uit ge werkt kun nen wor den.

In de ze bun del wordt er nau we lijks aan dacht aan be steed, er is slechts spra ke van ‘de

juis te maat’ van so li da ri teit en ‘de juis te balans’ tus sen de ver schil len de waar den. Dat is

op zich juist, maar er zijn waar den die pri o ri teit verd ie nen bo ven an de re waar den, wel ke

niet ge ma jo reerd of ve rab so lu teerd mo gen wor den. De ze pri o ri teit geldt met na me de

twee prin ci pes van de hu man dig ni ty en het com mon good. Alle an de re par ti cu lie re en na -

ti o na le be lang en zijn hier aan on der ge schikt. Er mo gen en moe ten van ie der een of fers

ge vraagd wor den, wan neer het gaat om de men se lij ke waar dig heid en het al ge meen

goed, we reld wijd. Van het wel va ren de wes ten mag ver wacht wor den dat men hier be reid 

is om ei gen wen sen en am bi ties te re la ti ve ren en bij te stel len, van we ge de mens ont -

eren de le vens om stan dig he den in an de re con ti nen ten. Als voor zit ter van Pax Chris ti heb

ik daar om bij de vre des week vo rig jaar het voor stel ge daan om naast de Mil len ni um doe -

len in de der de we reld ook een lijst van doel stel ling en op te stel len, die ons hier in het

rij ke wes ten be tref fen, om dat ze ver eist zijn voor de re a li se ring van we reld wij de so li da ri -

teit, zo als ver so be ring van le vens stijl, con su min de ren, af schaf fen van on te rech te sub si -

dies, spaar zaam heid wat be treft wa ter ge bruik, te geng aan van exor bi tan te ink omens ver -

schil len, het op ne men van de me de ve rant woor de lijk heid voor de re a li se ring van de

Mil len ni um doe len in de co des of con duct van mul ti na ti o na le on der ne ming en. We moe -

ten de hand in ei gen boe zem dur ven ste ken en zelf kri tisch, con se quent en cre a tief ons

on mis ba re deel bij dra gen in de ve rant woor de lijk heid voor de oplos sing van de steeds ur -

gen te re pro ble men el ders in de we reld die de hu ma ni teit van mil joe nen aan tas ten.

Ten slot te de oproep in de bun del tot spi ri tu a li teit. De ze is een “es sen tieel on derd eel”

in de chris te lij ke so ci a le leer, en ze is “de ziel van maat schap pe lijk ve rant woord on der ne -
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men” (pag. 137). Ze verd ient in der daad meer be licht te wor den. Ook spi ri tu a li teit is een

the ma dat een num mer in uw nieu we reeks verd ient. De door mij in 2001 (bij het NCW

Sym po si um De markt en het com mon good) ge lan ceer de vier de P in de Shell-trits, de P van

pneu ma, be treft de spi ri tu a li teit in de ei gen lij ke die pe zin van zich be wust la ten in spi re -

ren door de Hei li ge Geest, die ons met God en met el kaar ver bindt. Hij is de oor sprong

en de stu wen de kracht van al le re la ties van naas ten lief de en so li da ri teit tus sen de men -

sen. Te recht wordt er in de bun del ge ci teerd uit de eer ste en cy cliek van Be ne dic tus XVI

Deus Ca ri tas Est. De mens is ge scha pen naar Gods beeld, dus voor de lief de. Dit is de kern

van het evang elie: het dub bel ge bod van God lief heb ben met heel je hart en de naas te

even zeer als je zelf (Lu cas 10). In de bun del wordt Be ne dic tus, de pa troon van Eu ro pa, ge -

ci teerd. In zijn mo nas tie ke re gel staat het ora et la bo ra cen traal. Bei de re la ties met God

en met de sa men le ving van men sen gaan in dit le vens pro gram ma in el kaar over. Inspi ra -

tie en han de len wor den on der ling ver bon den (pag. 138). Van daag is het de ge denk dag

van een an de re gro te or des tich ter en kerk le raar, de Hei li ge Au gus ti nus. Veer tien eeu wen 

ge le den schreef hij aan zijn tijd ge no ten: “Jul lie heb ben voor uit gang kun nen boe ken in

de ma te waar in jul lie je be zig ge hou den heb ben met het al ge meen be lang in plaats van

naar het ei gen be lang te stre ven. Zo zal dat wat eeu wig blijft, de lief de, zich dui de lijk ma -

ni fes te ren in al le be hoef ten van dit tij de lijk le ven.”

* * * * * 

In on ze Wes ter se we reld vraagt de chris te lij ke so ci a le leer om een te gen be we ging. In uw

bun del komt de ze term niet voor. Wel wordt de ernst van de si tu a tie on der streept, die

aan het ont staan is door voort schrij den de eco no mi se ring en ver markt ing, door in di vi du a -

li se ring en in stru men ta li se ring, door ver vreem ding en ver war ring, door ont zie ling en zin -

gevingscrisis. De chris te lij ke so ci a le leer vraagt van ons een drie vou di ge be we ging te gen

de stroom in van de ze tijd: van so li da ri teit te gen de in di vi du a li se ring, van so ber heid te gen 

de eco no mi se ring en van spi ri tu a li teit te gen de se cu la ri se ring. 

Tot de ze te gen be we ging is het Evang elie van Chris tus voor ons al len een oproep en

een op dracht!
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Naastenliefde en een gerechte samenleving

Mr. J.P.H. Donner

Inlei ding

“Wat [staat] ons als be lij ders van den Chris tus te doen met het oog op de so ci a le no den

van on zen tijd?” Dat was, in de woor den van Kuy per, de vraag waar het eer ste chris te -

lijk-so ci aal cong res voor stond: “om de ze als broe ders in de naam van Je zus ver enigd, op

ernsti ge wij ze te be spre ken.” Het was ook de re den om in de af ge lo pen eeuw op ge zet te

tij den als chris te lijk-so ci aal cong res bij een te ko men: de so ci a le no den van de tijd. In Kuy -

pers tijd wa ren die dui de lijk: ver pau pe ring, ar moe de, men son waar di ge ar beids om stan dig -

he den, schrij nen de so ci a le mis stan den. Daar zijn in de ach ter lig gen de eeuw ant woor den

op ge von den. 

Armen, mis stan den, mens ont eren de om stan dig he den ze zijn er nog, maar het zijn

niet meer de over heer send vra gen van de ze tijd. We zijn an de re pro ble men gaan zien; ar -

moe de el ders in de we reld, so ci a le ach ter stel ling, ver vreem ding. Opval lend is dat de

laat ste ja ren vra gen van sa men le ven steeds va ker aan de or de zijn: be zie ling van maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties, getto’s in de sa men le ving, de ve ran de ren de sa men le ving. Dit

jaar gaat het over het fun da ment van sa men le ven: wat ons bindt als men sen en als sa -

men le ving, en de mo ge lij ke be drei ging daar van door di ver si teit, eu ro pe a ni se ring, glo ba -

li se ring. 
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Di ver si teit, eu ro pe a ni se ring, glo ba li se ring; het wa ren ant woor den van gis te ren en

eer gis te ren voor pro ble men van toen. Eu ro pe a ni se ring was het ant woord op in zich zelf

be slo ten na ti o na lis me dat tot twee we reld oor lo gen had ge leid. Di ver si teit, mul ti cul tu ra -

lis me, was het ant woord op in zich zelf be slo ten cul tuur die tot uit slui ting en dis cri mi na -

tie leid de. Glo ba li se ring was het ant woord op in zich zelf be slo ten na ti o na le sta ten en

sys te men die de vrij heid be dreig den. Weet u nog, het zou het ein de van de ge schie de nis

zijn. Nog geen twin tig ja ren la ter zit ten we met on ze han den in het haar: hoe moe ten we

verd er met de ge schie de nis. 

Maar de ant woor den van gis te ren — di ver si teit, eu ro pe a ni se ring, glo ba li se ring — 

staan van daag ter dis cus sie als mo ge lij ke be drei ging en van mor gen. Heb ben we dan het

spree kwoor de lij ke kind met het ba dwa ter weg ge gooid? Heb ben we met het ant woord

op de ex ces sen aan bin ding — na ti o naal, cul tu reel, po li tiek — pro ces sen op gang ge -

bracht die saam ho rig heid, so ci a le bin ding en maat schap pe lij ke so li da ri teit on der mij nen? 

Als u het Wil ders of Ma rij nis sen vraagt, luidt het ant woord: ja. Uit de steun voor hun

idee ën mag wor den af ge leid dat een groot deel van de be vol king er ook zo over denkt.

Moe ten we die ont wik ke ling en daar om her over we gen? Een niet min der deel van de be -

vol king zal de di ver si teit, eu ro pe a ni se ring en glo ba li se ring ech ter juist zien als on ver mij -

de lijk, en als oplos sing van de so ci a le no den van nu. Dat al leen al is een pro bleem van sa -

men le ven; dat één deel van de be vol king zich slacht of fer voelt van ve ran de ring en die en

an der deel nu juist als oplos sing bepleit.

Malaise

Er is on mis ken baar spra ke van een breed ge voel van zorg over de sa men le ving, on danks

te vre den heid over het ei gen be staan. ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht.’

Ge heel vreemd is dat niet. We we ten ons rij ker, be ter ver zorgd en vei li ger dan ooit eer -

der — en dan waar ook el ders. Zorg over hoe dat moet in de toe komst is dan on ver mij de -

lijk; het is als de rijk aard die sla pe lo ze nach ten door waakt uit angst zijn rijk dom weer te

ver lie zen. Die zorg wordt verd er aang ewak kerd door het da ge lijk se bom bar de ment aan

rap por ten, nieuws en po li ti ci met maar een bood schap; dit deugt niet, dat gaat mis, niets

gaat goed, en ik weet het be ter. 

Dat heeft ech ter ef fect om dat het valt in een voe dings bo dem van on be stem de ge -

voe lens van on rust over po li tie ke, tech ni sche en so ci a le ve ran de ring en. Onrust over

vreem de ling en, vreem de gods dien sten en vreem de ge woon ten die ons lij ken te ver -

dringen; on rust over po li tie ke be sluit vor ming waar op we geen in vloed heb ben; en on rust 

over eco no mi sche ont wik ke ling en en on ze ker he den waar te gen we ons niet kun nen

verd edi gen. Zorg dat we daar in on ze iden ti teit, saam ho rig heid en ge meen schaps zin ver -

lie zen, en ie der op ei gen kracht zijn kan sen moet grij pen, maar ook al leen de risico’s, las -

ten en on ze ker he den daar van moet dra gen. 
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Dat is niet zon der grond, want tech ni sche ver nieu wing, ra ti o na li sa tie en ef fi ciëntie,

mo der ne com mu ni ca tie mid de len, ma ken on ze leef we reld wel steeds in di vi du e ler maar

ook min der per soon lijk. Dat is tref fend uit ge beeld in een car toon met twee hon den en

een com pu ter. Zegt de ene hond te gen de an der: “waar om com mu ni ceer jij al leen via in -

ter net?” Zegt de an dere: “dan zien ze niet dat ik een hond ben.” Wie de stort vloed van

vuil spui te rij, be drei ging en en ver wen sing en ziet die men door gaans via in ter net krijgt

wan neer men op eni ge wij ze pu blie ke lijk de aan dacht heeft ge trok ken, her kent dat. Na

mijn ver meen de uit spra ken over door wer ken tot 70 jaar, heb ik al le brief schrij vers uit ge -

no digd voor een per soon lij ke ont moe ting; tot nu toe heeft nie mand ge re a geerd. Maar

ook de voort du ren de ra ti o na li sa tie en ef fi cien cy-stre ven be wer ken dat men sen steeds

meer uit wis sel baar ge maakt wor den: als con su ment, als pro du cent en als werk ne mer.

Ge volg is de groei van het aan tal men sen dat niet past en dat via de so ci a le ze ker heid

met zach te hand ter zij de wordt ge scho ven: als ar beids ong eschik te, wa jong er, ouderen. 

De we reld wordt mis schien een glo bal vil la ge; we com mu ni ce ren veel met el kaar en

voor al over el kaar, we zien el kaar vaak, maar we ken nen el kaar daar in niet of slecht. We

le ven daar in naast el kaar, maar niet met el kaar. 

Is het dan vreemd dat men sen het ge voel krij gen dat we steeds meer als los zand aan

el kaar hang en en dat we on ze maat schap pe lij ke bin ding, saam ho rig heid en ge meen -

schaps zin aan het ver lie zen zijn in een we reld waar in we ons steeds min der thuis voe len

en ge bor gen we ten? Het ant woord op al le on rust lijkt dan een vou dig: een drach tig, so li -

dair en vast be ra den de krach ten te geng aan die de saam ho rig heid en ge meen schap lij ken 

te be drei gen: twee spalt, di ver si teit en de gro te ver ban den waar in we zeg gen schap ver -

lie zen. 

Maar is dat wel zo? Is dat de rich ting waar in het ant woord ge zocht moet wor den, of is 

het te rug gaan naar oplos sing en die mis schien ooit ge werkt heb ben, maar die voor de

hui di ge tijd geen oplos sing bie den. 

Solidariteit en naastenliefde

Wat be doe len we als we so li da ri teit als waar de zien? Van Da le geeft twee om schrij ving en

van het be grip: “ge za men lij ke ge bon den heid voor het ge heel van schul den en vor de ring -

en,” en: “be wust zijn van saam ho rig heid en de be reid heid om de con se quen ties daar van

te dra gen.” Die twee de be te ke nis be doe len we, als we het heb ben over so li da ri teit als

maat schap pe lij ke waar de. In die be te ke nis is het een pro duct van de 19e eeuw. 

De oud heid ken de het be grip niet zo. So li dus in het La tijn be te kent: ste vig, vast, de -

ge lijk in let ter lij ke en overd rach te lijk zin, dus ook voor on wrik baar en waar ach tig — ons

be grip so li de. So li da ri teit zo als wij dat ken nen was van zelf spre kend bin nen be paal de ge -

meen schap pen: fa mi lie, stam, of po lis. Een apar te aan dui ding was niet no dig. Con cor -

dia — een dracht, over een stem ming — daar ging het om. Con cor dia res par vae cres cunt, dis -
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cor dia maxu mae di la bun tur (Sal lus ti us) — door een dracht groei en ook klei ne sta ten, door

twee dracht val len ook de groot ste uit een. Ka me raad schap en broe der schap wer den

daar naast met So da li tas, so da li ci um aang eduid.

Ge loof schiep in de oud heid geen apar te band ge ge ven de nau we ver we ven heid

daar van met fa mi lie, volk of ge meen schap. Pas het chris ten dom schiep een ver hou ding

tus sen men sen die ge heel op ge loof be rust: de naas ten lief de en broe der schap in Chris -

tus. De naaste is niet be perkt tot volk, fa mi lie of ge loof (barm har ti ge Sa ma ri taan); de ge -

meen schap om vat ook het per soon lij ke (‘zij had den al les gemeenschappelijk’) en de

broe der schap maak te ook maat schap pe lij ke ver schil len ge lijk (Brief aan Phi le mon: niet

meer als slaaf, maar als een ge lief de broe der). In de mid del eeu wen ont stond hier uit het

be grip: fra ter ni tas. Dat klinkt nog door in de Fran se re vo lu tie: “li berté, ega lité, fra ter nité,”

maar daar in is het een abs trac tie ge wor den. “Alle Men schen wer den Brüder”. Van daar dat

men al gauw meer on der schei den de be grip pen zocht, zo als bur ger. Even zo kwam het be -

grip so li da ri teit zwang als aan dui ding van saam ho rig heid in een groep, met be trek king

tot be drei ging en, las ten of risico’s. Meer in het bij zon der werd het oor spronk elijk ge -

bruikt bin nen de op ko men de ar bei ders be we ging en het so ci a lis me. 

Nu ge brui ken we het al le maal en de ver schil len de con cep ten ook door el kaar: naas -

ten lief de, so li da ri teit, broe der schap, een dracht. Maar er is ver schil. So li da ri teit en een -

dracht heb ben al tijd be trek king op een groep in on der scheid van an de ren. So li dair zijn

met ie der een, heeft geen be te ke nis. So li da ri teit is een band bin nen een groep of klas se,

of met een be paal de groep (de ar men en verd ruk ten); het mid del of voor waar de om be -

paal de doe len te re a li se ren. De waar de van so li da ri teit wordt me de be paald door het

oog merk daar van. Ook de Ma fia kent so li da ri teit, de omer ta, de zwijg co de, maar die is

daar om niet goed. Blind na ti o na lis me is so li da ri teit, maar van de ver keer de soort. ‘Eigen

volk eerst’ wijst op be sef van saam ho rig heid, maar is dat het be sef dat we wil len? 

Bij so li da ri teit moet dus steeds de vraag ge steld wor den: waar toe? Bij naas ten lief de

en broe der schap is dat niet het ge val; het idee zelf duidt al op de waar de daar van. So li -

da ri teit brengt on der scheid tus sen men sen. Naas ten lief de richt zich tot een ie der zon der 

daard oor aan be te ke nis te ver lie zen. Het brengt geen on der scheid en het is niet ge richt

op een be paald doel. So li da ri teit be rust op het be sef dat we el kaar no dig heb ben om iets 

te be rei ken; naas ten lief de, fra ter ni tas be rust op het be sef dat we er voor el kaar zijn en dat 

we voor el kaar ve rant woor de lijk zijn. Het is goed die ver schil len in het oog te hou den,

om dat chris te lijk so ci aal denk en be rust op an de re be grip pen dan so li da ri teit en een -

dracht. 

Een gebrek of te veel aan solidariteit?

Ik kom te rug op de vraag die ik eer der stel de: is ons pro bleem een ge brek aan so li da ri teit

en een dracht. Als ik de be dra gen zie die da ge lijks on der mijn ve rant woor de lijk heid
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wor den verd eeld in naam van de on der linge so li da ri teit, denk ik dat er wei nig pe ri o den in

de ge schie de nis zijn waar in we zo so li dair met el kaar zijn ge weest; met ar men, werk lo zen,

zie ken, ge hand i cap ten, ou de ren, enz., enz.. Er is wel haast een te veel aan so li da ri teit.

Neem de so li da ri teit tus sen de ge ne ra ties; we na de ren een pe ri o de dat er nog slechts

twee wer ken den zijn voor ie de re ge pen si o neer de, waar bij die wer ken den ge mid deld min -

der ink omen heb ben dan de ge pen si o neer de. Neem de so ci a le voor zie ning en; het groei -

end aan deel daar in van al locht o nen biedt men sen als Wil ders een mak ke lijk doel wit. De

so li da ri teit die we heb ben ge or ga ni seerd wordt zo een splijt zwam. Neem de rech ten en

be scher ming die we in de ar beids markt heb ben ge or ga ni seerd; die vor men steeds ho ge re

drem pels voor wie bui ten de ar beids markt staat. Even zo maakt de ver zor gings taat een re -

stric tief be leid je gens vreem de ling en die zich hier ves ti gen nood za ke lijk. 

Dat al les on der streept dat so li da ri teit en a for ti o ri ge or ga ni seer de en geïnsti tu ti o na li -

seer de so li da ri teit on der scheid brengt tus sen men sen en schei ding bin nen de sa men le -

ving. Hoe meer we de so li da ri teit or ga ni se ren, des te min der be le ven we haar. Want op

het mo ment dat we de so li da ri teit in re gels, plich ten en in sti tu ties heb ben ge or ga ni -

seerd, voe len we ons ont sla gen van ve rant woor de lijk heid voor en mo re le plich ten tot so -

li da ri teit — daar heb ben we im mers voor ge zorgd. So li da ri teit wordt dan een ex ter ne

plicht en last, in plaats van een in ter ne drijf veer. 

Zo be zien lijkt meer so li da ri teit juist een oor zaak van ver lies aan so li da ri teit. Geldt

dat ook niet voor een dracht? Door de eeu wen heen is een dracht ge zien als een voor -

waar de om sa men te le ven en sa men ding en tot stand te breng en. Con cor dia res par vae

cres cunt; een dracht maakt macht; e plu ri bus unum ie der land heeft er ge zeg den over. Een -

dracht is van be lang als het gaat om het re a li se ren van con cre te doe len. Maar een sa -

men le ving laat zich niet bou wen op ho mo ge ni teit en ge lijk ge stemd heid. De ge dach te

dat een dracht een nood za ke lij ke voor waar de is om sa men te le ven, heeft tot de meest

gru we lij ke gods dienst oor lo gen ge leid. Ui tein de lijk leidt het tot een we reld op ba sis van

het be gin sel: “Cui us re gio, ei us re li gio” — in wiens land men leeft, diens ge loof men heeft.

De mo der ne staat is juist het re sul taat van het fa len van dat con cept. In de Bal kan zag

men een he den daag se toe pas sing van de doc tri ne Cui us re gio, ei us re li gio: et ni sche zui ve -

ring en. In een we reld waar in gren zen af ne men de be te ke nis heb ben, cul tu ren ver mengd

ra ken en men sen steeds mak ke lij ker ver plaat sen, is het stre ven om een sa men le ving te

bou wen op ho mo ge ni teit van cul tuur, op vat ting en of be lang en een ver geef se stra te gie.

De rij en slui ten en de sa men le ving af slui ten van vreem de in vloe den en bij be ho ren de

cul tu ren, is bij voor baat ver lo ren. Die ver schei den heid is in he rent aan het sa men le ven

van men sen; we le ven na de to ren bouw van Ba bel. 

Om de zelf de re den kun nen vraag te kens ge plaatst wor den bij de der de oplos sings -

rich ting: te gen eu ro pe a ni se ring en in ter na ti o na li se ring. Er zijn in de mo der ne sa men le -

ving steeds min der za ken die we ge heel op ei gen kracht kun nen. Dat be te kent dat we

steeds meer zijn aang ewe zen op sa men wer king met een of meer an de ren. Dat sa men -
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wer ken gaat niet van zelf, juist om dat we na de to ren bouw van Ba bel le ven, om dat plu ri -

for mi teit in de sa men le ving een ge ge ven is. De sa men le ving kent tal van mecha nis men

om de wen sen van ve len met el kaar te ver zoe nen, te ve re ni gen of op één noe mer te

breng en; om kno pen door te hak ken en ge schil len te be slech ten. Over heids macht is

daar bij het ul tie me mecha nis me, als an de re fa len. Die macht is no dig om dat er bij men -

sen die denk en dat ze het zelf kun nen maar el kaar wel no dig heb ben, al tijd con flic ten

ont staan die moe ten wor den be slecht, re gels no dig zijn over wat we van el kaar mo gen

ver wach ten, en er ge meen schap pe lij ke ta ken zijn die op kos ten van al len moe ten wor -

den uit ge voerd. “What is li fe wit hout the sta te but na sty, bru tish and short” zei Hob bes. 

De kracht van een sa men le ving, de vrij heid om ge meen schap pe lijk on ze be stem ming

te re a li se ren, hangt af van het ver mo gen om on danks ver schei den heid in uit gangs pun -

ten, be lang en en doel stel ling en, vrucht baar te kun nen sa men wer ken. Dat im pli ceert ook

dat we el kaar in al on ze ver schei den heid aan vaar den en dat we pro be ren te be ant woor -

den aan el kaars ver wach ting en; dat we niet on no dig op el kaar af ge ven en maat schap pe -

lij ke ta boes door bre ken. Hoe min der we daar toe be reid zijn, hoe meer macht er no dig is

om ons al len op één noe mer te breng en. 

Eu ro pe se sa men wer king be rust niet min der dan de mo der ne staat op dat ge ge ven.

We le ven in de we reld en ze ker in Eu ro pa zo dicht op el kaar, dat vrij wel al les wat we

doen ge vol gen heeft over gren zen. Dat vergt even als bin nen de na ti o na le sa men le ving

re gels, in sti tu ties en mecha nis men om de on der linge con flic ten op te los sen, om re gels

te stel len en om ge za men lijk in het al ge meen be lang te han de len; met an de re woor den

om in vul ling te ge ven aan de ve rant woor de lijk heid voor el kaar. De in ter na ti o na le in sti -

tu ties die we in dat ka der ont wik ke len, de Eu ro pe se sa men wer king in het bij zon der is

niet min der over heid in de zin van Ro mei nen 13, dan na ti o na le over he den. We heb ben ze 

no dig om in ver schei den heid sa men te kun nen le ven en sa men te kun nen wer ken, en om 

te kun nen han de len in het al ge meen belang. 

Laat er geen mis ver stand over zijn. We heb ben een pro bleem. Maat schap pe lij ke ont -

wik ke ling, eco no mi sche ve ran de ring en en de groei van di ver si teit, eu ro pe a ni se ring en

in ter na ti o na li se ring ma ken men sen on ze ker. Men ver liest ze ker heid, hou vast en oriënta -

tie. Die wor den ech ter niet op ge lost door be doel de ont wik ke ling en te gen te gaan; door

te denk en dat we de we reld weer een vou dig kun nen ma ken door di ver si teit te gen te

gaan, en ons af te slui ten voor de Eu ro pe se en glo ba le ont wik ke ling en. De ge dach te kort -

om dat we de klok te rug kun nen draai en, de lui ken dicht doen ge zel lig bij el kaar de

storm van ve ran de ring door staan. 

Het ant woord moet niet ge zocht wor den door te rug te gaan, maar door te kij ken wat

in de ze tijd ant woor den kun nen zijn. Het chris te lijk so ci aal denk en heeft op dat punt een 

bij dra ge te le ve ren. Juist om dat het uit gaat van an der fun da ment dan con cep ten die uit -

gaan van te gen stel ling en, van wij en zij denk en. Uit gangs punt moet zijn het be sef van ve -

rant woor de lijk heid voor el kaar en de er ken ning dat we el kaar no dig heb ben. Dat is het
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fun da ment. Die ve rant woor de lijk heid en er ken ning wor den ook niet pri mair vorm ge ge -

ven in re gels, sys te men en in sti tu ties, maar ook on ze re gels gaan uit van het con cept van

men sen die zich zelf ge noeg zijn en die in staat zijn om al le vra gen in het le ven te be ant -

woor den, om ve rant woor de keu zen te ma ken en om ve rant woor de lijk he den te dra gen.

In tij den zo als nu, waar in veel ve ran dert, is dat niet zo. Men sen heb ben el kaar no dig. Het

is geen oplos sing om daar toe naast ie der een ambte naar te zet ten. We zul len die steun

bij el kaar moe ten zoe ken en aan el kaar moe ten ge ven: na ti o naal en in ter na ti o naal.

Alleen zo kun nen we wer ken aan een ge rech te sa men le ving; een sa men le ving waar ie der, 

sa men met an de ren tot zijn recht kan ko men en aan zijn be stem ming kan be ant woor -

den. Dat be rei ken we dus niet door de maat schap pe lij ke ont wik ke ling en waar we in

staan, te gen te hou den of uit de weg te gaan. Maar door er sa men met an de ren in te

staan en steun en ze ker heid bij el kaar te vin den.

Ver sta mij wel. Ook de over heid heeft daar een rol bij, door dit mo ge lijk te ma ken;

niet door te me nen dit zelf te kun nen. Min stens zo be lang rijk is ech ter dat we een nieu -

we per cep tie krij gen van de wij ze waar op we maat schap pe lij ke so li da ri teit in vul len en

hoe we met di ver si teit en glo ba li se ring om gaan.

Nu is die so li da ri teit voor al ge or ga ni seerd in de toe gang tot voor zie ning en, de in -

komensondersteuning en be scher men de re gels. Die in vul ling biedt ech ter steeds va ker

geen ade quaat ant woord op de no den die er zijn. Want het so ci a le vraag stuk ve ran dert

van ge daan te; ook in de ze tijd. Neem ar moe de; we be grij pen het nog vaak als hong er.

Maar als u goed kijkt, dan ziet u dat de ar men van van daag va ker aan over — dan on der -

ge wicht lei den. Voed sel is niet het pro bleem, maar het aan bod daar van en het om gaan

met de keu ze mo ge lijk he den. Het ver schijn sel voed sel bank en on der streept dat. De ge -

brui kers le ven door gaans niet van een bij stands uit ke ring, maar heb ben schul den. Een

wel vaarts pro bleem — over tol lig voed sel — wordt ge bruikt om een welvaarts -

probleem — con sump tief kre diet — op te los sen. 

Armoe de is van ge zicht ve ran derd, so ci a le ze ker heid ook. Nu wordt die nog ge zocht

in ink omens ze ker heid; een uit ke ring voor wie geen werk heeft. Maar in een we reld van

in ter na ti o na le me de ding ing en groei raakt wie zon der ar beid af hank elijk is van een uit -

ke ring, steeds meer geïso leerd. Hij raakt ach ter op de maat schap pe lij ke ont wik ke ling met 

re la tief steeds min der ink omen. 

Dat het so ci a le vraag stuk ve ran dert, is niet nieuw. Eer der ge beur de het al op het ter -

rein van het on der wijs, de zie ken zorg en het so ci a le wel zijn. Ooit wer den uit chris te -

lijk-so ci a le zorg over het ge brek aan voor zie ning en, ve le in stel ling en op die ter rei nen op -

ge richt. Maar in de af ge lo pen eeuw ont ston den steeds meer al ge me ne voor zie ning en

be taalt uit al ge me ne mid de len. We kun nen dat be treu ren en we kun nen met kracht be -

to gen dat iden ti teits ge bon den voor zie ning en de voor keur verd ie nen. Maar het so ci a le

vraag stuk is daar mee ve ran derd.

Opnieuw zul len we moe ten be zien wat er moet wor den ge daan. Ooit ging het om
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zorg over ver pau per ring on der wer ken den, over klas sen te gen stel ling en en over ge brek

aan be scher ming voor zwak ken in de sa men le ving: zie ken, be hoef ti gen, be jaar den. Nu

dreigt de ver pau pe ring zich voor te gaan doen bij de ong eschool de of on vol doen de ge -

kwa li fi ceer de ar beid die moet con cur re ren met ar beid in la ge loon lan den wel ke via te le -

com mu ni ca tie wordt ing escha keld.

Er is nog een fun da men te le vorm van ver pau pe ring. Groe pen men sen en jong eren die 

door op voe ding of om stan dig he den niet meer de ba ga ge mee krij gen om van de mo ge -

lijk he den ge bruik te ma ken en kan sen te grij pen, om mo re le keu zen te ma ken. 

Ooit ging het om klas sen te gen stel ling en; die zijn verd we nen. Maar nieu we so ci aal-eco -

no mi sche ver schil len gaan sa men val len met et ni sche en re li gieu ze ver schil len, en schep -

pen zo scher pe te gen stel ling en tus sen be vol kings groe pen. We kun nen in de sa men le ving 

slecht over weg met fun da men te le ver schil len van op vat ting en le vens be schou wing. Ne -

ge ren heeft niet ge werkt en po la ri sa tie en con fron ta tie biedt al even wei nig per spec tief.

Ge weld da dig so ci aal ac ti vis me lij ken we te heb ben ing eruild voor re li gieus ra di ca lis me

dat niet min der be drei gend is. 

Ook de so ci aal zwak ken ve ran de ren. De tra di ti o ne le ca te go rieën: vrou wen met kin de -

ren, ge hand i cap ten en ou de ren (al sinds Ka rel de Gro te zo on der schei den) wor den

steeds be ter mee ge no men. Maar te ge lijk groeit het aan tal men sen dat so ci aal verd waald

raakt of vast loopt: in de ver lok king en van de mo der ne sa men le ving (ver sla ving, schul den, 

drank, gok ken), in de last van ei gen keu zen en ve rant woor de lijk heid, in de com plexi teit

van voor zie ning en, in de ve rant woor de lijk heid voor kin de ren, in de jach tig heid van het

be staan, in het ge mis aan enig be sef van zin, sa men hang en be te ke nis van het be staan.

Ve len zien we nu als zwer vers langs on ze we gen, als veel ple gers in on ze cel len, als weg -

werp le vens in een sa men le ving die ze ne geert of tot voor werp maakt van de on per soon -

lij ke zorg die de sa men le ving vaak ver strekt.

So li da ri teit in de vorm van ink omens overd rach ten was ooit het ant woord. In een sa -

men le ving waar in ar beid schaars is, zal so li da ri teit meer en meer ook in hou den dat wie

kan door ar beid mee doet. Anders zul len de wel vaart, het draag vlak voor so ci a le voor zie -

ning en en pu blie ke voor zie ning en on ver mij de lijk min der wor den.

Maar als ar beid die be te ke nis en rol heeft zul len we ook op nieuw moe ten kij ken naar

de waar dig heid van de mens in de ar beid. De mo ge lijk heid om de vruch ten van ons werk

te kun nen na wij zen; het ge voel dat heb ik ge daan. 

De ze tijd vraagt om een nieu we in vul ling en bor ging van wat een ge rech te sa men le -

ving is. Vrij heid is daar voor niet ge noeg. Het vergt een duur zaam en ve rant woord ge bruik 

van mo ge lijk he den; steun bij keu zen en het dra gen van ve rant woor de lijk heid; mens -

waar di ge zorg en een men se lij ke maat bij de in vul ling. So ci a le ze ker heid moet ge zocht

wor den in ar beids par ti ci pa tie ook als een aan vul len de uit ke ring no dig is, zo dat ie der

door ar beid kan deel heb ben in groei en mo ge lijk he den. Werk moet ge paard gaan met

oplei ding, en ou de ren moe ten kun nen blij ven par ti ci pe ren. 
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We zul len met di ver si teit moe ten le ren om gaan. Ook daar in zul len we nieu we we gen

moe ten wij zen. De ge dach te om joods-chris te lij ke waar den en cul tuur tot norm te ver -

hef fen, lijkt aan trek ke lijk maar is een ver zoe king. Als die le vens wij ze en vi sie niet uit zich -

zelf vi taal en krach tig ge noeg zijn, zal over heids macht hen niet kun nen red den maar hun

neer gang slechts be spoe di gen. Ie der ge loof zal zich be schermd en ge bor gen moe ten we -

ten in een ge rech te sa men le ving, maar niet ie der ge loof is even bruik baar bij het re a li se -

ren daar van. Dat de bat mo gen en moe ten we aang aan. 

Een ge rech te sa men le ving in de ze tijd vergt bo ven al dat we el kaar steu nen bij het

ma ken van keu zen, het dra gen van ve rant woor de lijk heid en het in vul len van on ze mo ge -

lijk he den. Men sen rech ten en vrij heid ge ven is mak ke lijk. Men sen in staat stel len de ver -

antwoordelijkheid daar voor te dra gen en te steu nen bij een zin vol le in vul ling daar van,

zon der de ve rant woor de lijk heid en keu zen van ze af te ne men, dat is ech te vrij heid en

ge rech tig heid. Men sen la ten verd wa len in de com plexi teit van de sa men le ving, la ten be -

zwij ken on der de las ten van hun ve rant woor de lijk heid of la ten on der gaan in de ge vol gen 

van hun keu zen, is geen vrij heid of ei gen ve rant woor de lijk heid, maar ver waar lo zing en

na la tig heid. Naast men sen gaan staan bij het aan pak ken van hun pro ble men en niet al le

pro ble men voor ze wil len be slis sen. 

Die ge rech te sa men le ving is ie ders ve rant woor de lijk heid. Maar op ei gen kracht gaat

het niet. Toe komst is niet iets wat ons over komt of het pro duct van krach ten die bui ten

ons om gaan. Het is niet het re sul taat van blin de markt krach ten of van ge richt over heids -

be leid. Het is de uit komst van keu zen en han de len van ve len; af zon der lijk en ge za men -

lijk. Mark ten heb ben daar bij een func tie, over he den heb ben een taak, de rechts or de

schept voor waar den, na ti o naal en in ter na ti o naal. Maar men sen en hun sa men wer kings -

ver ban den ma ken de mo re le keu zen, zij kun nen el kaar hel pen te kie zen en mo re le ve -

rant woor de lijk heid te dra gen en waar te ma ken. Daar ligt de be te ke nis van het mid den -

veld, en zon der iden ti teit gaat het niet. 

.....

So li da ri teit en een dracht spe len daar in een rol. Maar let wel, naas ten lief de, broe der -

schap bie den het be te re fun da ment. Van daar uit zul len we de vra gen moe ten doord enk -

en. Want zon der dat uit gangs punt kan so li da ri teit eind i gen als in de fa bel van La Fon tai -

ne:

De vaars, de geit en ’t schaap, in lang ver le den da gen,

Bes lo ten met een leeuw, den heer dier plaats te ja gen. 

Ver lies en winst, die af spraak ging men aan, 

Moest saam’ ge deeld: stipt eer lijk zou het gaan.

De geit wist in haar strik een edel hert te lok ken.
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Zij roept haar com pag nons. De leeuw, het eerst er bij,

Telt op zijn na gels: “Met ons vie ren de len wij,”

En scheurt met een het hert in vier ge lij ke brok ken.

“De eer ste por tie is voor mij,

Omdat ik ko ning ben,” zo spreekt hij: “Lie ve vrin den, 

Dat zult gij ze ker bil lijk vin den.

De twee de is vol gens recht mijn ei gen dom: dat heet 

Het recht des sterk sten, als ge weet,

De der de zal ik naar mij ha len,

Want de al ler dap per ste ben ik.

En als ie mand naar dit vier de stuk durft ta len,

Dien worg ik op het ogen blik!”
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Juryrapport Adriaan Borstprijs 2008 voor

Mgr. A.H. van Luyn s.b.d.

Het be stuur van het stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res kent de Adri aan Borst prijs 2008

toe aan Mgr. Ad van Luyn voor zijn niet af la ten de in zet voor so ci a le ge rech tig heid, in

woord en daad.

De naam ge ver van de prijs, Adri aan Borst, was een chris te lijk so ci aal be wo gen on der -

ne mer. Hij was lange tijd voor zit ter van het Ver bond van Pro tes tants-Chris te lij ke werk -

ge vers, één van de rechts voor gang ers van VNO-NCW. Bij zijn af scheid als voor zit ter

richt te hij een fonds op ter on der steu ning van pro jec ten ge richt op chris te lijk so ci a le

vorming.

In het con ve nant van 22 mei 2007 tus sen de Stich ting Adri aan Borst-fonds en de

Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res over we gen bei de stich ting en dat de doel stel ling

van het Adri aan Borst-fonds be ter kan wor den be vor derd en ge re a li seerd bin nen de

Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res, die als doel stel ling heeft: “een plat form te bie den

voor de ge dach te wis se ling ten be hoe ve van ac tu a li se ring en sti mu le ring van christelijk

sociaal denken en handelen.”

Zo doen de wordt nu de doel stel ling van het Adri aan Borst-Fonds uit ge dra gen in de

vorm van de Adri aan Borst prijs, die wordt uit ge reikt aan ie mand die zich op bij zon de re

wij ze ac tief heeft be toond op het ter rein van chris te lijk-so ci aal denk en en han de len.

De prijs be staat uit een aan denk en in de vorm van een beeld je en een geld be drag ter

groot te van €10.000,-. 

De ont vang er van de prijs wendt het geld be drag aan om één of meer ini ti a tie ven te

steu nen van or ga ni sa ties, die met hun ini ti a tie ven een voor beeld wer king heb ben naar

an de re organisaties.

Mon sig neur Van Luyn ont vangt de Adri aan Borst prijs 2008 voor zijn in zet voor so ci a -

le ge rech tig heid in woord en daad.

In woord: In ve le ar ti ke len, toe spra ken en boe ken* on der streept mgr. Van Luyn

steeds weer de on los ma ke lij ke en in trin sie ke band tus sen een le vend ge loof en de ver ta -

ling daar van in maat schap pe lij ke keu zes en han de ling en ten gun ste van de ar men en ge -

mar gi na li seer den. 

Be roemd ge wor den is zijn 3-S-be na de ring: so ber heid, so li da ri teit, spi ri tu a li teit als ver bin -

ding tus sen ge loof — be kom mer nis met de ar men — en eigen leefstijl. En even be roemd

is zijn aan vul ling van de be ken de tri ple ‘P’, Pe ople, Pla net en Pro fit, met een vier de ‘P’ de ‘P’ van 

Pneu ma, waar van de be te ke nis in mid dels ook door de SER is er kend. Want zon der het

gees te lij ke en zon der be zie ling gaat het niet en ont breekt het ‘heilige vuur’.
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Mgr.Van Luyn gaat daar bij veel verd er dan oproe pen en aan be ve ling en. In de bes te

tra di tie van de chris te lijk so ci a le in spi ra tie pro beert hij de be te ke nis van kern be grip pen

als men se lij ke waar dig heid en al ge meen be lang te dui den in de con text van de 21e eeuw.

Wat be te ke nen de Za lig spre king en en de Ber gre de in de con text van de 21e eeuw? En

ook: wat be te ke nen zij voor de po li tie ke, maat schap pe lij ke en cul tu re le keu zes van het

Eu ro pa van vandaag? 

Als bis schop van Rot ter dam, en re cent als voor zit ter van de Ne der land se Bis schop -

pen con fe ren tie en voor al als voor zit ter van co me ce, — de Com mis sie van de Bis schop -

pen con fe ren ties van de Eu ro pe se Unie — spreekt hij re gel ma tig de po li tie ke en maat -

schap pe lij ke lei ders van Eu ro pa, en al le Eu ro pe a nen van goe de wil aan op hun

ve rant woor de lijk heid voor de strijd te gen maat schap pe lijk on recht en voor recht bin nen

de Unie. Hij houdt hen ook ve rant woor de lijk voor de hu ma ni se ring van het glo ba li se -

rings pro ces. 

Opval lend zijn daar bij zijn plei dooi en om ons in te zet ten voor de zgn. Mil len ni um

Ontwik ke lings doe len, met na me de hal ve ring van de ar moe de in 2015. Met na me bij ge -

le gen heid van de 50e ver jaar dag van het Ver drag van Ro me heeft hij in Ro me een bij zon -

der cong res ge hou den, waar op de zin van het Eu ro pe se Pro ject in de ze tijd ge duid werd

in ter men van ve rant woor de lijk heid, hier, wereldwijd en voor de toekomst. 

In da den Bis schop van Luyn sti mu leert sterk de in zet van zijn bis dom, de pa rochies

daar bin nen en zijn ge lo vi gen om de maat schap pe lij ke no den in zijn Bis dom daa dwer ke lijk 

ter hand te ne men. Hoe om vang rijk dat eng age ment is wordt dui de lijk op de jaar lijk se

zgn. Lau ren ti us dag. Onder de ti tel Gel oven in de Rand stadwor den daar bij de tal lo ze ini ti a -

tie ven en vrij wil li gers ac ties, die van uit de pa rochies wor den on der no men, ge toond en be -

spro ken. De in zet voor so ci a le co he sie krijgt in het Bis dom Rot ter dam bo ven dien spe ci aal

ge stal te in de sa men wer king met de mi gran tenk er ken.

Ook op een an de re op val len de wij ze ver taalt Van Luyn zijn chris te lijk-so ci aal eng age -

ment in da den, en wel door jonge men sen di rect in aan ra king te breng en met maat -

schap pe lij ke no den en hen te sti mu le ren tot con cre te ac tie en in zet. Met na me de ex pe -

ri men ten in Delft met nieu we vor men van so ci a le in zet van jong eren trek ken de

aan dacht, juist om dat zij geënt zijn op de over tui ging, dat het jong eren niet zo zeer schort 

aan ide a lis me en mo ti va tie, maar dat de vor men, waar in eer de re ge ne ra ties die ver taal -

den, min der toe gank elijk en aan spreek baar zijn.

Al met al een chris te lijk so ci a le in zet van een ni veau en cre a ti vi teit, die het toe ken -

nen van de Adri aan Borst prijs 2008 aan Mgr. Ad van Luyn vol le dig rechtvaardigt.

De ze recht vaar di ging krijgt nog mee kleur doord at bis schop Van Luyn het met de

Adri aan Borst prijs ver bon den geld be drag van €10.000, — wenst te bes te den aan op vang

en vor ming van zwerf kin de ren in bin nen land en in buitenland.

€2.500, — gaat naar de Stich ting Don Bos co ten be hoe ve van op vang en vor ming van

zwerf kin de ren in Amster dam.
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 €2.500, — gaat naar Pen si on Maas zicht ten be hoe ve van op vang en vor ming van

zwerf kin de ren in Rot ter dam.

 €5.000, — gaat naar Pa ra los muchachos de la cal la. In San ta Cruz in Bo li via.

Met de ze keu ze wor den de ver schil len tus sen Amster dam en Rot ter dam over brugd door

de ster ke re band van so li da ri teit en wordt van uit Ne der land in ter na ti o na le so li da ri teit

met Bo li via in een concrete daad om ge zet. Een keu ze die prach tig past bij het the ma van

ons Chris te lijk So ci aal Cong res 2008, So li da ri teit in de glo bal vil la ge.

Met de ze keu ze stelt mgr. Van Luyn, thans ook voor zit ter van de Ne der land se Bis -

schop pen con fe ren tie, zich ook dui de lijk en her ken baar in de tra di tie van de So cie tas Sa -

le si a ne Sanc tie Jo an nis Don Bos ci (SBD), de Salesianen van Don Bosco. De stich ter van de 

or de, Jo an nes Mel chi or Bos co, wil de een al ter na tief bie den en te gen wicht vor men ten

aan zien van de in vloed van het li be ra lis me op de pu blie ke en individuele moraal. Hulp

aan straat kin de ren staat haaks op wat de in di vi du a lis ti sche mo raal voor schrijft en is een

con cre te ui ting van ge meen schaps zin.

Met heel veel ge noe gen over han dig ik het bij de Adri aan Borst prijs be ho ren de beeld -

je aan mgr. Ad van Luyn. Ik no dig hem daar bij uit de cer ti fi ca ten, die de geld be dra gen

sym bo li se ren uit te rei ken aan de ver te gen woor di gers van de drie zwerf kin de ren-pro jec -

ten.

*) Van de hand van mgr. A.H. van Luyn s.b.d. ver sche nen bij Gooi en Sticht (Baarn/Kam -

pen) en Kok (Kam pen):

Mo dern en de voot. Gel oven in de Rand stad (1999)

So li dair en so ber. Dienst baar in de Rand stad (2001)

Ge roe pen en ve rant woor de lijk. Luis te ren in de Rand stad (2003)

Waar den en deug den. Zorg vul dig in de Rand stad (2006)

Po li tiek en me ta po li tiek. Ge we tens vol in de Rand stad (2008)
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Adri aan Borst prijs 2008

Mgr. Ad van Luyn neemt de Adri aan Borst -

prijs in ont vangst en geeft het bij be ho ren -

de be drag door aan:

» Pension Maaszicht ten behoeve van

opvang en vorming van

zwerfkinderen in Rotterdam;

» de Stichting Don Bosco ten behoeve

van opvang en vorming van

zwerfkinderen in Amsterdam;

» Para los muchachos de la calla, in Santa 

Cruz in Bolivia.

Uit Bo li via krijgt hij een sto la.



Dagopening

Roy Ho-ten-Soeng

“Onze hulp komt van de He re die he mel en aar de ge maakt heeft, die trouw houdt tot in

eeu wig heid en die niet laat va ren de wer ken die Zijn hand ooit be gon.”

Ge na de, Vre de en barm har tig heid zij met u van God de Va der en van Je zus Chris tus

Zijn zoon.

Wij zing en nu ge za men lijk ge zang 457 uit het Lied boek voor de Ker ken.

Welk ant woord heb ben chris te lijk maat schap pe lij ke or ga ni sa ties op ver schijn se len als im -

mi gra tie, di ver si teit en glo ba li se ring? Daar over gaat u zich bui gen van daag en ik lees u in dat

ka der ook een ge deel te uit het evang elie voor dat ik als pas send ant woord hier op ge von -

den denk te heb ben.

Ik lees u daar om voor uit 1 Jo han nes 3: 11-17

De band der lief de “Want dit is de ver kon di ging, die gij van den be gin ne ge hoord

hebt, dat wij el kan der zou den lief heb ben; niet ge lijk Kaïn: hij was uit de bo ze en ver -

moord de zijn broe der. En waar om ver moord de hij hem? Omdat zijn wer ken boos wa ren
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en die van zijn broe der recht vaar dig. Ver won dert u niet broe ders/zus ters, wan neer de we -

reld u haat. Wij we ten dat wij over ge gaan zijn uit de dood in het le ven, om dat wij de

broe ders/zus ters lief heb ben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Een ie der die zijn broe -

der/zus ter haat is een men sen moor der en gij weet dat geen men sen moor der eeu wig le -

ven blij vend in zich heeft. Hier aan heb ben wij de lief de le ren ken nen, dat Hij zijn le ven

voor ons heeft ing ezet; ook wij be ho ren dan voor on ze broe ders/zus ters ons le ven in te

zet ten. Wie nu in de we reld een be staan heeft en zijn broe der/zus ter ge brek ziet lij den,

maar zijn bin nen ste voor hem toe sluit, hoe blijft de lief de Gods in hem?”

Openingsgebed om Verlichting met de Heilige Geest

Almacht i ge Va der, Schenk ons Uw geest van wijs heid

Om een ie der te kun nen ge ven wat hem toe komt,

Lief de en ge ne gen heid aan wie ons lief zijn,

Ve rant woor de lijk heid voor ons werk en on ze taak,

Mee le ven met wie min der kan sen heb ben

Inzet voor rech ten van men sen

Mee-lij den met wie lij den en met wie verd riet heb ben

Mee-vie ren met wie blij en ge luk kig zijn

Schenk ons Uw Geest van sterk te, om het uit te hou den

Waar door zet ting ge vraagd wordt,

Om vas te grond te voe len waar we wank el staan

Om over eind te blij ven waar an de ren ons bre ken

Om verd er te gaan waar de weg zon der uit zicht is,

Om dienst baar te blij ven, waar we ons ge bon den heb ben

U komt al le eer toe, God,

Onze lof en dank,

Door Je zus Uw Zoon, on ze Heer. Amen

Wij zing en ver vol gens lied 44 uit het Lied boek voor de Ker ken

Beste mensen,

In de tekst die ik u voor las (1 Joh.3:17) gaat het over de be te ke nis van de lief de als blijk van

ons chris ten zijn. Gods lief de als ant woord op de vraag welk ant woord chris te nen en dus

chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga ni sa ties heb ben op ver schijn se len als eu ro pe a ni se ring,

im mi gra tie,di ver si teit en glo ba li se ring. 
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Door de ui terst la ge lo nen in Oost Eu ro pe se lan den, is een van de ge vol gen van Eu ro -

pe a ni se ring de in stroom van goed ko pe ar beids krach ten uit de nieu we EU-lid sta ten. Hun

komst leidt nog al eens tot span ning en in de sa men le ving, hoe wel de ze ar beids krach ten

aan de on der kant van de so ci aal-eco no mi sche lad der ko men. Zij die zich verd rong en

voe len op de ar beids markt, krij gen ge voe lens van aver sie te gen de in stro mers, ook al

wor den werk zaam he den uit ge voerd die wij niet meer wil len doen. Immi gran ten wor den

stee vast ge luks zoe kers ge noemd ter wijl zij vaak werk zaam he den uit voe ren, te gen la ge

lo nen en vaak slecht ge huis vest zijn. De ver plaat sing van de pro duc tie naar la ge lo nen

lan den, deelt ook klap pen uit aan de zelf de la ge re ink omens groe pen hier. De ge vol gen

van glo ba li se ring zijn ook merk baar in Ne der land: ver scherp te in ter na ti o na le con cur ren -

tie waard oor de la ge re groe pen over al nóg meer on der druk ko men te staan; gro te re ink -

omens ver schil len zijn re gel ma tig ma ni fest; óók in on ze sa men le ving. We le ven in een

we reld waar in veel men sen — in ve ler lei op zich ten — ge brek heb ben. Ge brek aan ink -

omen, ge brek aan voed sel, ge brek aan kle ding, ge brek aan on derd ak, ge brek aan lief de,

ge brek aan vrij heid, ge brek aan ge zond heid, ge brek aan waar den en normen, 

Waar staan chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga ni sa ties in dit pro ces? Kun nen we

steeds vol staan met een ver wij zing naar de ei gen ve rant woor de lijk heid van men sen, zo -

als de tijd geest nu ademt? In de krant van 26 ju ni las ik in het vlieg tuig naar mijn va kan -

tie be-stem ming een kop: “Onder zoek ge za men lij ke ker ken: ‘de ar moe de be strij ding

faalt.’” In de zelf de krant staat “po li tie ke par tij en krij gen geen greep op groei en de in -

komensongelijkheid.” Dat is de he den daag se wer ke lijk heid.

La ten we kij ken naar on ze tekst over de “band der lief de”, 1 Joh.3:11-1.

Ik volg de tekst stap voor stap met u. “Wie nu in de we reld een be staan heeft en zijn

broe der ge brek ziet lij den en zijn bin nen ste voor hem toe sluit, hoe blijft de lief de Gods

in hem?”

“Wie nu” wil zeg gen: hij of zij die aan die voor waar de vol doet. Voor die men sen is er

geen uit zon de ring! “Wie nu in de we reld een be staan heeft,” wil dus zeg gen een ie der

die heeft wat no dig is om in le ven te blij ven. Je hoeft er dus niet rijk voor te zijn! Het

geldt dus zelfs ook voor de échte mi ni ma maar voor de rij ke geldt dat in veel voud. Want

wie van ons heeft geen be staan in Ne der land? Wij al len hier aan we zig heb ben een goed

be staan in de ze we reld.

Daar staat “ Wie ge noeg heeft om te le ven en een broe der ge brek ziet lij den.” Wie is

een broe der / zus ter? Zijn al leen me dechris te nen broe ders? Vroe ger moes ten ka tho lie -

ken bij de ka tho lie ke bak ker en pro tes tanten bij de pro tes tant se bak ker het brood ko -

pen. Op zich zelf vind ik daar niets mis mee als de chris te lij ke bak ker maar ie de re dag be -

grijpt dat zijn chris te lijk heid tot ui ting moet ko men in top kwa li teit van het brood.

Toch be doelt de tekst met “broe der” méér dan “huis ge no ten des ge loofs.” De tekst

be doelt te zeg gen: wie ge brek lijdt is een broe der! Het zijn die men sen die ge brek lij den

die het meest op Je zus lij ken. Denk ook aan Mat theus 25 over het laat ste oor deel, waar

de scha pen van de bok ken wor den on der schei den.
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Als we zien dat er men sen zijn die iets no dig heb ben, dat wij wel heb ben, we ten we

nu wat er moet ge beu ren. En dan hoe ven we be slist niet rijk te zijn, maar het geldt ook

voor ie mand die 2 broe ken heeft te gen over een an der die er geen heeft. 

Wie in de we reld een be staan heeft en zijn / haar broe der ge brek ziet lij den. Wat zien

we ie de re dag broe ders die ge brek lij den. Zim bab we, Soe dan, Uruzgan, Afgha nis tan, Irak , 

So ma lië. Asiel zoe kers uit ve le lan den etc. Voor wie het niet ziet is er geen ex cuus! De TV

en de com pu ter breng en de we reld en al le el len de in uw huis!

Maar we pak ken de tekst weer op: “wie nu in de we reld een be staan heeft en zijn

broe der ge brek ziet lij den en zijn bin nen ste voor hem toe sluit” — dat be te kent: wie niet

daard oor ge raakt wordt door je in ner lijk open te zet ten. Ook hier wordt meer be doeld

dan slechts je in ner lijk open stel len. Want dan be staat het ge vaar dat we ko men in de

sfeer van “goe de ge zind heid of goe de be doe ling en.” Dat kan nooit vol doen de zijn voor

chris te nen! De weg naar de hel is ge pla veid met “goe de ge zind heid en goe de be doe ling -

en, want men koopt daar niets voor.” Wil on ze goe de ge zind heid wer ke lijk goed zijn dan

wordt ze van daag een ze gen voor die broe der / zus ter die ge brek lijdt, maar een kruis

voor mij. Wie zijn broe der / zus ter ge brek ziet lij den en er niet zijn par tij, zijn ve re ni ging,

zijn maat schap pe lij ke or gan isa tie, zijn vrien den, zijn krant etc. op kiest, “hoe blijft de lief -

de Gods in hem?” Dit zijn van die zin nen die met een vraag te ken eind i gen maar de be -

doe ling is na tuur lijk niet dat het een vraag blijft. Hoe kan Gods lief de in ie mand blij ven

die meer dan ge noeg heeft om van te be staan, maar zijn hart sluit voor een broe der of

zus ter die hij ge brek ziet lij den? Gods lief de in hem/haar is niet meer aan we zig maar ook

de lief de tot God is niet aan we zig! Ook al wordt dat met stel lig heid be weerd. Het is niet

meer dan be drog. Zo ie mand valt snel door de mand als hij slechts praat jes heeft over

zijn chris ten-zijn maar het bij woor den laat. Wat veel men sen in de we reld ons ver wij ten

is niet dat we Chris ten zijn, maar dat we het vaak niet zijn! Prac ti ce what you pre ach! Chris -

ten zijn en de Chris te lij ke grond slag van een or ga ni sa tie be te ke nen geen he mel ver lang en 

dat ons ont slaat van aard se ver plich ting en. Inte gen deel! Wij moe ten op hou den ding en

te vra gen aan de Heer die we zelf hier op aar de kun nen doen. 

Ja ren ge le den maak te ik een knap staal tje non ver ba le com mu ni ca tie mee. “Je zus

redt.” stond er eens op een muur ge kalkt. We reld se men sen schre ven daar ach ter de

woor den: “het” en “niet”. De ge nen die de eer ste tekst schre ven haast ten zich om het

woord “al leen” hier ach ter te schrij ven. Je zus redt het niet al leen! Zó is het in de ze we -

reld. Je zus wacht op ons han de len en na la ten in het licht van het Evang elie.

Een Chris te lijk So ci aal Cong res dat zijn broe der ge brek ziet lij den maar er niets aan

doet kan be ter op hou den met de jaar lijk se bij eenk omst. 

Als chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga ni sa ties ver zui men om me de men sen die ge brek

lij den te hel pen, zul len an de re se cu lie re or ga ni sa ties dat doen. Zo als het com mu nis me

ge zien kan wor den als de on be taal de re ke ning van de kerk, zul len we ook al ler lei stro -

ming en en be we ging en krij gen die de ge brek ki ge broe der in hun vi zier zul len krij gen om

te doen wat chris te nen be ho ren te doen maar die het na la ten te doen.
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En als we van daag moe ten con sta te ren dat we te kort ge scho ten zijn in het voor le ven

van wat we zou den moe ten doen, dan is er ge luk kig nog Gods ver ge ven de lief de tot wie

we ons mo gen rich ten. Maar dat zal al leen kun nen in de we ten schap dat de ver ge ven

zon de, de zon de is die je niet meer doet. La ten we uit dank baar heid voor ver ge ving, van

nu af aan de ge brek ki ge broe der / zuster er niet bij laten zitten.

Uit gangs punt dient te zijn: Niet met de leer, maar in de Heer, niet met de mond maar 

in de grond, niet met de praat, maar met de daad. De daad die no dig is om tot de scha -

pen ge re kend te wor den bij het laat ste oor deel. Dan zal ook te gen ons ge zegd wor den:

“Komt gij ge ze gen den der aar de, want ik had hong er en hij hebt mij te eten ge ge ven,

dorst en gij hebt mij te drink en gegeven etc.”

Chris tus redt het niet al leen, Hij heeft ons no dig! Daar om moe ten wij aan de slag! In

de naam van de Va der, Zoon en Hei li ge geest. Amen

Wij zing en nu tot slot Ge zang 474 de ver zen 1 t/m 3
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Openingstoespraak 

Herman Kaiser

Waarom dit thema?

Hoe wel wij hier met een vol le zaal bij een zijn, zijn er enk ele trou we deel ne mers die dit

jaar maar even heb ben over ge sla gen. Het the ma So li da ri teit in de glo bal vil la ge staat, vol -

gens ei gen zeg gen, wat verd er van hun da ge lijk se prak tijk af.

Dat is nu jam mer. Want juist voor de groep die niet een-twee-drie de ver bin ding

weet te leg gen tus sen de ei gen con text en het ver schijn sel van de glo ba li se ring heb ben

wij dit the ma ge ko zen. Wij pro be ren van daag dui de lijk te ma ken dat geen enk ele or ga ni -

sa tie en geen enk ele per soon in Ne der land zich kan af slui ten van wat er we reld wijd

gaan de is. De ef fec ten van wat er in Chi na of in de woes tijng ebie den van Afri ka ge beurt

zie je niet al leen op de te le vi sie. Die kun je uit zet ten. Nee, je ziet ze voor al bij je om de

hoek. Op straat, voor de deur. Op je werk, op school. Ja, de ge vol gen van de glo ba li se ring 

merk je zelfs tot in je huis. Al gaat het alleen al om de spullen die je wel of niet koopt.
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Architectonische kritiek

Van veel kan ten kre gen wij de op mer king dat het the ma pre cies op het goe de mo ment

komt. Juist van uit de chris te lijk so ci a le be we ging wordt de be hoef te ge voeld om een ant -

woord te heb ben op nieu we vraag stuk ken rond ve rant woor de lijk heid en so li da ri teit. Wij

moe ten on ze ei gen or ga ni sa ties niet ge brui ken als een co con om weg te krui pen voor de

gro te we reld. Na tuur lijk moe ten wij het heb ben over be zield lei der schap en ge ïnspireerd

wer ken aan de ba sis van on ze in stel ling en en be drij ven. Voor de chris te lijk-so ci a le be we -

ging is dat niet ge noeg. Als de ar chi tec tuur en de dy na miek van de we reld om ons heen

ing rij pend ve ran dert, dan moe ten wij daar een ar chi tec to nisch en dy na misch ant woord

op heb ben. Zo is de chris te lijk-so ci a le be we ging aan het eind van de 19e eeuw be gon nen

en zo zal zij aan het be gin van de 21e eeuw verder moeten gaan.

Dynamiek in een complexe wereld

Rond 1990 heb ben zich op het we reld to neel enk ele spec ta cu lai re ve ran de ring en voor ge -

daan. De in een stor ting van de Sovjet Unie be te ken de niet al leen het ein de van de kou de

oor log en de be vro ren sta tus quo tus sen de gro te machts blok ken. Het be te ken de voor al

gro te on rust in ge bie den die ogen schijn lijk vreed zaam le ken. Zelfs in het hart van Eu ro pa

kwa men ge wa pen de con flic ten en et ni sche zui ve ring en voor. Het on denk ba re ge beur de

bij ons voor de voord eur. De ver schrik king en en ont be ring en in Afri ka en an de re de len

van de we reld ver oor zaak ten een gro te stroom vluch te ling en en im mi gran ten. Er tra den

span ning en op tus sen groe pen ing eze te nen en de leef baar heid van on ze ste den staat on -

der druk. Veel con flic ten in de we reld had den en heb ben een re li gieu ze la ding. De te loor -

gang van het com mu nis me werd ge zien als een over win ning van het su pe rieur ge ach te

ka pi ta lis tisch stel sel. Rus land werd het to neel van een ex tra va gan te vorm van ka pi ta lis me, 

met mee do gen lo ze 19e eeuw se trek ken. De Chi ne se volks re pu bliek om arm de de dy na -

miek van het ka pi ta lis me op haar ei gen ma nier en werd bin nen enk ele ja ren een eco no -

mi sche su per macht. De com bi na tie van kapitalisme en democratie was lange tijd het

kroonjuweel van het vrije westen. Met de combinatie kapitalisme en dictatuur weten wij

ons niet goed raad.

Onder tus sen vol trok ken en vol trek ken zich ook nog an de re me ga ve ran de ring en. De

op komst van in ter net en nieu we tech no lo gie ën heeft de we reld ing rij pen der ve ran derd

dan de op komst van de stoom trein en spoor net ten. Bin nen 15 jaar is het da ge lijks le ven

van mil jar den men sen dras tisch ve ran derd, voor een be lang rijk deel ook ver aang enaamd. 

Wij wer ken an ders, wij com mu ni ce ren an ders en wij gaan an ders om met on ze vrije tijd.

Dat al les heeft gro te in vloed ge had op on ze or ga ni sa ties. Klas sie ke hi ërarchieën drei gen

reu zen op le men voe ten te wor den. Een or ga ni sa tie die niet in ter ac tief werkt bin nen een 

net werk snapt de we reld niet meer en valt om. Organisaties die het wel snappen kunnen

furore maken.
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De ve ran de ring en van de af ge lo pen twee de cen nia mo gen voor een groot deel als

po si tief wor den ge duid. Er is meer wel vaart ge ge neerd voor meer men sen. Het le ven is in

veel op zich ten span nen der en aang ena mer ge wor den. Maar niet voor ie der een. De zo ge -

naam de Mil len ni um doel stel ling en van de Ver enig de Na ties wor den bij lange na niet ge -

haald. Wij zien dat de ar chi tec tuur van de we reld niet op or de is. De po li tie ke lei ders op

het we reld to neel lij ken de weg kwijt. Nieu we lei ders kon di gen zich aan, vaak meer in

termen van retoriek dan met echte oplossingen.

Solidariteit en verantwoordelijkheid voor schepping

En dan heb ben wij het nog niet ge had over het kli maat pro bleem. Inmid dels zijn de mees -

te po li tie ke lei ders wel zo ver om niet meer de kop in het zand te ste ken. Maar ong emak -

ke lij ke waar he den zijn ken ne lijk nog niet ong emak ke lijk ge noeg om in es sen tie an ders

met mi lieu en duur zaam heid om te gaan. De we reld wordt steeds meer een dorp en het

dringt pas ge lei de lijk door dat de zorg voor moe der aar de ook een zorg is voor el kaar. So -

ci a le en eco lo gi sche ver schijn se len staan niet los van el kaar. Juist daar om is het van be -

lang dat de chris te lijk-so ci a le be we ging zich eng ageert met het the ma van de so ci a le ge -

vol gen van de glo ba li se ring en het ef fect op de schep ping als ge heel. En dan ont kom je

ook niet aan het her ij ken van op vat ting en over po li tiek en eco no mie. Bij het de bat over

die her ij king moet de chris te lijk-so ci a le be we ging haar rol ne men. Wij staan im mers in

een tra di tie van so li da ri teit. Juist als de so ci aal eco no mi sche paradigma’s ver schui -

ven — en dat is nu we reld wijd aan de hand — zijn wij het van uit het denk en van Abra ham

Kuy per en Leo XIII ver plicht om ons eng age ment te to nen. Niet als be ter we ters die op al -

les al hun ant woord klaar heb ben, maar als de betere debaters die de goede vragen

stellen en nieuwe en humane oplossingsrichtingen durven te verkennen.

Rijnlands model

In het ope nings ar ti kel van de cong res krant heb ik een plei dooi ge hou den voor een her -

waar de ring van het Rijn land se Mo del. Niet om te rug te wil len naar de ja ren vijf tig. Maar

om van uit de es sen tie van ons chris te lijk-so ci aal denk en een al ter na tief te bie den aan een 

stuur lo ze we reld van tur bo ka pi ta lis me en onbegrijpelijke financiële krachten. 

Toen René Paas , tij dens de door het VNO-NCW ge or ga ni seer de Bil der berg con fe ren -

tie 2008, een lans brak voor het Rijn lands mo del als ex port ar ti kel viel dat niet bij ie der -

een in vrucht ba re aar de. Ik vind het jam mer als het de bat hier over blijft hang en in ver -

meen de of daa dwer ke lij ke clichés. Ik doe een be roep op al le part ners bin nen de

chris te lijk-so ci a le be we ging om het de bat verd er te breng en. Dit cong res van daag be -

oogt daar aan een bij dra ge te le ve ren. En na van daag gaan wij hiermee door, ook in de

richting van de politiek.
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De sterren willen zien

Wij moe ten niet som be ren maar juist trach ten van uit de chris te lij ke hoop po si tief en

sterk te blij ven. Anselm Grün haal de eens Le o nar do da Vin ci aan. Le o nar do ver ge leek een

boer met een krui wa gen die al leen naar de grond keek en hoe moei zaam hij zijn in de

mod der voor uit kwam. Hij ging lang zaam en zig zag gend. Een an de re boer keek naar de

ster ren ter wijl hij met zijn krui wa gen werk te. Hij ging snel en voor al blij op zijn doel af. Wij 

zijn de krui ers die naar de ster ren kij ken. Ik zal een paar voorbeelden noemen.

Echte kruiers 

Aan de voor avond van dit cong res deel den wij twee op mer ke lij ke ge beur te nis sen met el -

kaar. Op ini ti a tief van Pro fes sor Dr. Jan Ja cob van Dijk is de eer ste bun del ver sche nen in

de se rie “ Chris te lijk-so ci aal denk en,” een ini ti a tief van de leer stoel Chris te lijk-so ci aal

denk en over eco no mie en maat schap pij aan de Vrije Uni ver si teit te Amster dam. In het

boek wordt een ver bin ding ge legd tus sen so li da ri teit en ver zor gings staat van uit ver schil -

len de per spec tie ven met het doel om een focus te vinden voor hervormingen.

Een hoog te punt was gis ter avond de uit rei king van de Adri aan Borst prijs 2008 aan

een chris te lijk-so ci a le krui er par ex cel len ce, Mgr. Ad van Luyn. Bij tal van ge le gen he den

maakt de bis schop van Rot ter dam dui de lijk dat de wa re chris te lij ke be zie ling aan zet tot

een re vo lu tie in het denk en en han de len. Zo wel op het per soon lijk als op maat schap pe -

lijk ni veau. Hij legt de ver bin ding tus sen spiritualiteit, solidariteit en soberheid. 

Ik noem an de re krui ers die naar de ster ren kij ken. In een in ter view op Kruis punt ra dio

gaf René Groot en huis over tui gend aan hoe hij met Cor daid mid den in de we reld staat en

el ke dag zelf be wust uit komt voor zijn Chris te lij ke iden ti teit. Hij deed dat niet pe dan te rig 

maar juist met dee moed.

In de po li tiek zien wij dat het chris te lijk so ci aal denk en spring le vend is en im pul sen

geeft aan koers ver nieu wing. De mi nis ter-pre si dent van Noor drijn-West fa len, Jürgen

Rütgers, hield on langs een in dru kwek ken de re de waar in hij opriep het ka pi ta lis me met

een men se lijk ge zicht op nieuw ge stal te te ge ven op ba sis van de waar den van het

christelijk sociaal denken.

Zo zijn er tien tal len licht punt jes en ster ren te ont dek ken. La ten wij om hoog kij ken

van af on ze krui wa gens. Mo ge dit cong res daar toe op nieuw een aanzet zijn.
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Enkele gedachten bij het thema van dit Christelijk

Sociaal Congres

Wim van de Donk1

1. Inleiding

Te gen de ach ter grond van sterk ve ran de ren de maat schap pe lij ke, tech no lo gi sche, cul tu re -

le en eco no mi sche ver hou ding en lijkt het geen over bo di ge luxe om bij ge le gen heid van

de ze bij eenk omst van het Chris te lijk So ci aal Cong res eens stil te staan bij de cen tra le be -

grip pen en con cep ten die on ze maat schap pe lij ke or de dra gen. Cul tu re le, tech no lo gi sche

en eco no mi sche ont wik ke ling en, die soms in dring end sa menk omen in een zich steeds

verd er ac ce le ren de en verd ie pen de mon di a li se ring, ge ven al le aan lei ding tot een in zet

die er op is ge richt om een aan tal van die con cep ten op nieuw te ij ken en, zo no dig, op -

nieuw te ont wik ke len. 
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Maar let wel: het is be paald niet al leen de mon di a li se ring die daar toe aan lei ding

geeft. De daar mee sterk ver we ven fe no me nen van eco no mi se ring en markt wer king — de

mon di a li se ring is voor al een eco no mi sche mon di a li se ring — wer ken ook in on ze lo ka le,

na ti o na le en Eu ro pe se sa men le ving zelf sterk door; glo ka li se ring kan wor den ge zien als

de glo ba li se ring van het lo ka le. Ook op dat ni veau do mi neert als een soort van zelfstan -

dige fac tor de steeds verd er gaan de eco no mi se ring van pro ces sen en ver hou ding en. Het

so ci a le wordt door het eco no mi sche verd rong en, me de doord at de na tuur lijk we zen lij ke

sa men hang daar tus sen niet meer wordt ge zien of wordt ge a gen deerd (het eco no mi sche

is ui tein de lijk ook in het so ci a le ge wor teld, maar dat wordt niet im mer scherp meer ge -

zien). In Eu ro pa zelfs zo da nig, dat we soms lij ken te denk en dat met het eco no mi sche

suc ces ver haal van de Eu ro en in ter ne markt het ver haal van Eu ro pa af is. Dat nu lijkt me

een fa ta le ver gis sing. Juist de Eu ro pe se tra di tie leert dat we tel kens moe ten wer ken aan

een eco no mi sche or de die sterk is ing ebed in een ster ke sa men le ving en een mo re le con -

sen sus waar in de men se lij ke waar dig heid, en niet slechts diens koop kracht, cen traal

staat.2 Elke eco no mi sche or de die zich los zingt van een maat schap pe lij ke or de, en zich

daar te gen over fei te lijk als een soort zelf stand i ge sfeer ont wik kelt, zal lei den tot

wanorde. 

De klas sie ke vra gen die dit cong res aan de or de stelt heb ben zo een bij zon der ac tu e le 

be te ke nis, in een tijd waar in zo veel en op een zo in dring en de wij ze ve ran dert. Hoe or ga -

ni se ren we lots ver bon den heid en een oriënta tie op het bo num com mu ne in een sa men le -

ving waar in wij steeds meer wor den op ge voed als ra ti o ne le con su ment en zelf be wust

kie zen de klan ten die voor al hun ei gen wel vaart moe ten maxi ma li se ren (daar mee maar

ver on der stel lend dat ook hun wel zijn daar mee ge diend is)? Hoe re a li se ren wij so li da ri teit 

in een tijd waar in niet zo zeer ge meen schaps wer king, maar markt wer king al om aan we zig

is en we zelfs in het do mein van thuis — en ge zond heids zorg zelf mo gen kie zen wat goed

voor ons is? In een tijd waar in een per soons ge bon den bud get al snel een soort van ik-ge -

bon den bud get lijkt te wor den. Kie zen moet. Er is geen keu ze.

Een her ij king van het be grip so li da ri teit is ze ker ook te gen die ach ter grond be lang rijk, 

maar vraagt wel om een be na de ring die daar toe in staat is en daar toe ook echt in staat

stelt. Wat dat be treft heb ik wat zor gen over de hui di ge do mi nan tie, zo niet de ti ran nie,

van een (be paald soort) eco no misch denk en. Een eco no mis tisch dis cours waar mee de

we reld, ook de ‘wereld’ van chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga ni sa ties die el kaar hier mag 

ont moe ten, te gen woor dig te ma ken heeft. Niet al leen in de trans na ti o na le sfeer, maar

ook in de sfeer die wij koes ter den als de sfeer van het iden ti teits ge bon den maat schap -

pe lijk mid den veld, do mi neert de laat ste ja ren een soort denk en dat zich moei zaam ver -

houdt tot de ei gen aard en op dracht van der ge lij ke or ga ni sa ties. Het in fec teert er op een 

zor ge lij ke wij ze het denk en, en voor al ook de prak tij ken van be stuur en ma na ge ment. Dit 
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Chris te lijk So ci aal Cong res lijkt mij dan ook een uit ge le zen kans en juis te con text om de

ana ly se van so li da ri teit te fun de ren in het mens beeld dat wij koes te ren, een mens beeld

waar van wij ge lo ven dat het de be doe ling van de mens ade quaat weer spie gelt. Dat is een 

mens beeld, waar in de mens naar Gods even beeld ge scha pen, er niet al leen voor zich zelf,

maar al tijd ook voor an de ren is.

Dat is be paald niet het mens beeld dat de af ge lo pen ja ren do mi neer de in dis cus sies

over de in rich ting van on ze so ci a le en maat schap pe lij ke or de. Een ove ri gens heel be -

paald soort van eco no misch denk en (het zou ong enu an ceerd zijn de eco no men over een

kam te schei den, maar er zijn er steeds min der lijkt het wel die het ver schil tus sen de

ech te eco no mie en de eco no mie van de eco no men hel der blij ven zien) leid de in mijn

ogen tot een ve rab so lu te ring van één, wel heel be paald soort mens beeld, de ho mo eco -

no mi cus, de ra ti o neel en voor zich zelf en zijn of haar be lang en kie zen de mens. Het is al

gauw ook een neo-li be raal beeld, waar in de mens aan zich zelf ge noeg heeft, en dat een

sa men le ving pos tu leert waar in men sen die ra ti o neel voor zich zelf kie zen daar mee au to -

ma tisch ook de ge meen schap als ge heel het bes te die nen. Het is vol gens mij een mens -

beeld dat in an tro po lo gi sche zin kwes tieus is, en dat van uit het chris te lij ke so ci a le denk -

en moet wor den af ge we zen. Niet ómdat het li be raal is, maar om dat — zo als ik la ter nog

verd er uit een zal zet ten — het een half zij dig ver lamd mens beeld is. Een beeld dat mis -

kent dat men sen tel kens te ge lij ker tijd in di vi du én lid van een ge meen schap zijn. Na tuur -

lijk: op de markt is de ide aal ty pi sche ver hou ding tus sen aan bie der en con su ment er ui -

tein de lijk een van we der zijd se on af hank elijk heid. Maar men sen zijn ui tein de lijk voor een

veel be lang rij ker deel van de dag re la ti o ne le we zens. Ze ker waar het om dien sten als zorg 

en on der wijs gaat, mag dat niet wor den vergeten.

2. De dominantie van economisch discours: reductie en fatale verschraling

Toch do mi neert ook daar in en zelfs daar te gen woor dig het klas sie ke, of neo-klas sie ke

eco no misch dis cours — impli ciet maar ook ex pli ciet — het denk en over maat schap pe lij ke

or de ning. Dat leidt er vol gens mij tot een fa ta le uit hol ling van de voor waar den voor een

we zen lijk be grip van de op dracht van men se lijk sa men le ven, van so li da ri teit. De dis cus sie

hier over wordt wel ge voerd, maar mag wat mij be treft wel weer wat of fen sie ver en scher -

per, meer ide o lo gisch ook, wor den ge voerd. Het is, ge loof ik, wel weer de tijd voor een

beet je ar chi tec to ni sche kri tiek. Voor al de fun da men ten van het in tus sen veel meer in ter -

na ti o na le ge bouw van de maat schap pe lij ke or de vra gen daar bij vol gens mij de no di ge

aan dacht. Dat zou in de bes te tra di ties van het chris te lij ke en ka tho lie ke so ci a le denk en

ove ri gens met een open mind moe ten ge beu ren: de markt is een nut ti ge so ci a le in sti tu tie,

en wordt niet a pri o ri en als zo da nig af ge we zen. Een zelf de punt kan wor den ge maakt ten

aan zien van de staat. Niet de in sti tu ties maar men se lij ke waar dig heid en so ci a le ge rech -

tig heid, niet de or ga ni sa ties dus maar de waar den (en de in sti tu ties die die waar den kun -

nen be licha men), moe ten daar bij cen traal staan.
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 Het eco no misch denk en do mi neert niet enk el de in rich ting van de len van maat -

schap pe lij ke or de, de vorm ge ving van het be leids be stel op me nig veld, maar is ook al

enk ele ja ren do mi nant op het ag gre ga tie ni veau van or ga ni sa ties, in de sfeer van ma na ge -

ment en be stu ring. Onder het mom van mooie Engel se be na ming en als New Pu blic Ma na -

ge ment en Prin ci pal-Agent Mo del wordt be lang rij ke scha de aang ericht in de be stu ring van

de pro duc tie van goe de ren en dien sten die zich daar be paald min der toe le nen.3 Onder -

wijs en zorg bij voor beeld, zijn geen pro duc ten maar re la tie goe de ren, en dat ver on der -

stelt een ei gen soort van pro vi sie lo gi ca en een ei gen be na de ring die zich niet laat vang en 

in ter men van pro duc ten, klan ten en der ge lij ke.4 Een wei nig doord ach te omar ming van

dat soort ge dach ten en prak tij ken leidt tot uit hol ling van de ei gen iden ti teit van maat -

schap pe lij ke be stuur.5

Veel be stuur ders en ma na gers in de sfeer van chris te lij ke or ga ni sa ties gaan daar in

ove ri gens, meer dan ze zou den moe ten doen, mee. Los ge sla gen lei der schap noem ik dat

ook wel. Bes tu ren wordt dan al gauw ma na gen en be heer sen, in dienst van de klant. Za -

ke lij ke bran che or ga ni sa ties wor den in zo’n be leid dan al snel be lang rij ker dan iden ti teits -

ge bon den plat forms. De op komst van de eer ste soort leidt dan zelfs tot snel le uit hol ling

van de po si tie van de laat ste. Ma na gers in het on der wijs veld en be stuur ders van scho len

waar bij de iden ti teit voor al wordt ont leend aan de kwa li teit die van we ge de over heid

wordt ge vraagd, stel len dan al snel de vraag: wat le vert twee keer con tri bu tie be ta len

op? Ma na gers heb ben so wie so lie ver con trac ten per ge le ver de dienst: het prin ci -

paal-agent denk en leidt tot een ver za ke lij king van con tac ten, te gen woor dig fa taal aan -

gewakkerd door de merk waar di ger wij ze als zoe te koek ge slik te plicht tot Eu ro pees aan -

bes te den.6 De wer king van de Eu ro pe se markt wordt be lang rij ker ge von den dan de

ver trou wen wek ken de be trek king en in een so ci aal net werk. Fnui ken de ont wik ke ling en

hier om trent zien we voor al in het on der wijs. We zen lij ke uit gangs pun ten van maat schap -

pe lijk or ga ni se ren wor den uit ge le verd, soms ook on der dwang van een over heid die zich

heeft uit ge le verd aan vor men van markt wer king waar bij de vraag naar wat ei gen lijk een

markt ei gen lijk pre cies is vaak am per ade quaat wordt ge steld, laat staan be ant woord. Dat 

is de over heid te ver wij ten, maar de mas sie ve ge hoor zaam heid van be stuur ders en ma -

na gers van so ci al-pro fit or ga ni sa ties geeft ook te denk en. De uit hol ling van de ei gen po -

si tie van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties, die niet zo maar op een hoop kun nen wor den ge -
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gooid met markt or ga ni sa ties, is ook het recht streek se ge volg van een ver zwakt

zelf be wust zijn in pro tes tants-chris te lij ke en ka tho lie ke or ga ni sa ties. Het in fuus van de

over heids be kos ti ging heeft hen blijk baar op een fa ta le wijze verdoofd en verlamd.

Onder lig gend pro bleem van het eco no misch denk en in de ge noem de do mei nen is

niet dat eco no misch denk en op zich zelf ver keerd is, en ook met ‘markten’ en on der ne -

ming en is als zo da nig na tuur lijk wei nig mis. In het do mein bin nen de sa men le ving dat we 

als de ‘private sector’ aan dui den, vor men de ze ‘instituties’ de vi ta le voor waar den voor

vrij heid en wel vaart. Maar daar waar ze doord ring en en zelfs do mi nant wor den in do mei -

nen die we al thans tot voor kort daar van hel der meen den te kun nen on der schei den en

af ba ke nen (de in for me le sec tor, het do mein van fa mi lie en ge zin, en de open ba re sec tor,

het do mein van de pu blie ke en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties), ont staat er een si tu a tie

die pro ble ma tisch wordt.

Die do mi nan tie van het eco no misch denk en leidt daar na me lijk al snel tot een zij dig -

heid, on ve rant woor de re duc ties in ve rant woor dings — en be stu rings pro ces sen, en sys te -

ma ti sche vor men van ver te ke ning die er door gaans toe lei den dat slechts de mak ke lijk

en dus kwan ti ta tie ve, op per vlak kig te me ten in di ca to ren in beeld wor den ge bracht. Me -

ten is we ten, maar voor al wat mak ke lijk in beeld te breng en is. Vaak be treft het daar zo -

ge naam de keng etal len, die veel al de een vou di ge en uit wen di ge as pec ten in beeld

breng en van dien sten die fei te lijk veel meer com plexe en in trin siek moei lijk zicht baar te

ma ken as pec ten be hel zen. Mark ten wer ken waar we een vou dig kun nen be pa len wat suc -

ces is: ren de ment of de waar de van aan de len, bij voor beeld. Als het gaat om maat schap -

pe lij ke or ga ni sa ties is er zo’n een dui dig en een vou dig cri te ri um niet. In scho len en zie -

ken hui zen, om er maar eens twee te noe men, is de vraag of er suc ces is be haald in we zen

een meer vou di ge vraag: en in die meer vou dig heid vloeit recht streeks voort uit het kwa li -

teits on ze ke re en re la ti o ne le ka rak ter van de dien sten die wor den aang ebo den. Hoe veel

men sen wor den ge ne zen is een we zen lij ke in di ca tor, maar het gaat in de zorg ook tel -

kens om de vraag hoe men sen wor den ge ne zen: het be lang van een zorg za me en lief de -

vol le be je ge ning zal door een ie der die ooit in een zie ken huis heef ge le gen als cru ci aal

wor den er kend. Een be lang rij ke rol speelt er tel kens de in trin sie ke kwa li teits on ze ker heid, 

voort vloei end uit een fun da men te le in for ma tie-as sy me trie, die nood zaakt tot een gro te

rol van ver trou wen tus sen aan bie der en ‘gebruiker’ (het woord ge brui ker staat tus sen

haak jes, om dat die fei te lijk meest al een co-pro du ce ren de ver hou ding tot de pro du cent

heeft: goed on der wijs bij voor beeld is niet al leen van de do cent, maar ook van de stu dent 

af hank elijk). ‘Consumptie’ van dat soort dien sten heeft zel den ook een puur pri vaat ka -

rak ter: er is bij na al tijd ook een pu bliek as pect meer ver bon den. Als dat re la ti o ne le en

dus com plexe en meer vou di ge ka rak ter van die dien sten niet we zen lijk wordt weer spie -

geld in pro ces sen van stra te gie for mu le ring, be stu ring en ve rant woor ding, gaat het al snel 

mis. Wat in dit soort or ga ni sa ties dus no dig is, is de kunst van het meer vou dig denk en. Er

zijn im mer(s) meer de re be lang hou ders, de pri va te con sump tie heeft al snel ook met pu -
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blie ke as pec ten en af we ging en van doen en de am bi gu ïteit en de span ning die dat met

zich mee brengt laat zich niet weg re de ne ren in een al even for meel-abs trac te als kli -

nisch-mo del ma ti ge aan pak van een puur be drijfs ma ti ge ana ly se.Vee leer is er de nood -

zaak van een be na de ring die tel kens dwingt tot een in tie me con fron ta tie van the o rie en

em pi rie, tot een be na de ring die de leef we reld en de va riëteit, en niet de sys teem we reld

en de uni for mi teit cen traal stelt. Een der ge lij ke be na de rings wij ze laat zich niet op slui ten

in mo del len die lou ter hetgeen for ma li seer baar, kwan ti fi ceer baar en cal cu leer baar is

pre sent stellen. En dat is te gen woor dig wel de prak tijk aan het wor den: de dub be le

houd greep van op hol ge sla gen over heids ve rant woor ding en neo-li be raal geïnspi reer de

ma na ge ment prak tij ken doen ve le maat schap pe lij ke or ga ni sa ties bij na stik ken. In dit

verband haal ik graag Edgar Morin aan:

Ain si, l’économie, qui est la scien ce so ci a le mathéma ti que ment la plus

avancée, est la scien ce so ci a le ment et hu mai ne ment la plus ariérée, car el le 

s’est abs trai te des con di ti ons so ci a les, his to ri ques, po li ti ques, psycho lo gi -

ques, éco lo gi ques in se pa ra bles des ac ti vités éco no mi ques. C'est pour quoi

ses ex perts sont de plus en plus in ca pa bles d’interpréter les cau ses et con -

se quen ces des per tur ba ti ons monétai res et bour sières, de prévoir et de

prédi re le cours éco no mi que me me à court ter me. Com me a dit Gal braith,

“l’unique func ti on des pre vi si ons éco no mi ques est de fai re pa raître res pec -

ta ble l’économie.” (Edgar Mo rin, Vers l’Abîme, 2007, p. 50).

Naast economisering, individualisering

We moe ten bo ven dien wa ken te gen een half zij dig ver lamd mens beeld dat im pli ciet

wordt ver on der steld in — soms door over heids be leid sterk be vor der de — in di vi du a li se -

ring. Een mens beeld dat stelt dat de sleu tels voor so ci a le in slui ting en maat schap pe lij ke

ac ti ve ring lig gen dan op het ni veau van het (eco no misch) zelf stand i ge en geëman ci peer -

de in di vi du. Een beeld dat steeds meer te gen zijn gren zen oploopt, om dat het sim pel weg

(zo blijkt on der meer uit on der zoek van Ehrem berg) niet klopt met fei te lijk ge drag.

Toch werkt dat re la ti o ne le ka rak ter, de mens als per soon, al lang niet meer door in

do mi nan te be schou wing en. Veel al ver trekt de po li tiek van uit een we reld beeld, niet van -

uit mens beeld. 

Dat zou ech ter wel moe ten. Een re duc ti o nis tisch eco no misch we reld beeld is na me lijk 

erg ge vaar lijk. Voor zo ver het zich op het ni veau van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties ma ni -

fes teert, zo als ik zo juist zei, maar ook daar waar het zich op het ni veau van de maat -

schap pe lij ke or ga ni sa tie doet gel den. Dit ge vaar is bij voor beeld te rug te zien in re cent

werk van het CPB op het ge bied van de maat schap pe lij ke or de ning. Zo stelt het door de

CPB uit ge brach te dis cus sie pa per over het Rijn land se mo del: “Wij plei ten voor aan deel -

44 So li da ri teit in de glo bal vil la ge



hou ders waar de als doel stel ling van een on der ne ming. Een aan tal re de nen, de eer ste de

meest fun da men te le ge loof ik: een meer vou di ge doel stel ling met meer de re be lang heb -

ben den leidt tot slecht ge de fi nieer de ei gen doms rech ten.”7 Inder daad: de Eu ro pe se tra -

di tie heeft meer dan de Ame ri kaan se oog voor de meer vou dig heid, am bi guïteit zo U wil,

van het be stuur van de on der ne ming. We zen lijk zijn daar meer de re be lang hou ders bij

be trok ken: ka pi taal ver schaf fers, on der ne mers, werk ne mers en an de re par tij en in de sa -

men le ving. Dat maakt het be stu ren, zelfs van een ge wo ne on der ne ming, tot een kwes tie

van ba lans en ver bin den van soms moei lijk met el kaar op één noe mer te breng en be lang -

en. Het a pri o ri voor rang ge ven van de be lang en van één par tij lijkt op het oplos sen van

ing ewik kel de maat schap pe lij ke ver keers pro ble men door het per ma nent op groen zet ten 

van de ver keers lich ten voor een van de rij we gen. Dat lijkt me te een vou dig, al hoe wel de -

bat no dig kan zijn voor de toe kom sti ge ba lans nu on der ne ming en in nieu we en soms uit -

slui tend nog mon di a le mark ten ope re ren. Mijn ver moe den is dat we er ook dan met een

sim pel en een vou dig we reld beeld niet zul len ko men.

Keer ik van de hier slechts even aang eraak te dis cus sie over de ge wen ste maat schap -

pe lij ke or de ning nog even te rug naar het ni veau van de maat schap pe lij ke or ga ni sa ties,

die in dit cong res cen traal staan. De door wer king van ‘eenvoudig eco no mis tisch denken’

op het ni veau van die maat schap pe lij ke or ga ni sa ties, werd re cen te lijk mooi geïllus treerd

aan de hand van een ci taat uit het eind au gus tus in Het Goe de Le ven ge pu bli ceer de ar ti -

kel van Klaas de Jong (Oud staats se cre ta ris van on der wijs). Hij ci teert daar ie mand uit het 

on der wijs veld:

‘Wij zit ten mid den in een markt po si tie. Als school zijn we een be drijf met

in houd. Wie niet goed pres teert wordt sim pel weg af ge re kend. Ons wordt

de mo ge lijk heid ge bo den ons als school te pro fi le ren, om po si tie te be pa -

len op de on der wijs markt. Wie dat niet goed doet, ver liest ui tein de lijk, om -

dat de leer ling en aan tal len te rug lo pen.

Hier over valt veel te zeg gen. Ik zal be we ren dat dit het toon beeld is van ie mand die niet

be gre pen heeft wat de ei gen aard en op dracht van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties in de

pu blie ke dienst ver le ning is. Het is bo ven dien ook een voor beeld van een be stuur der van

een chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga ni sa tie die over haast huwt met de tijd geest. We

we ten dat dat door gaans snel tot pro ble men leidt (‘Wie met de tijd geest huwt, wordt

snel weduwnaar’), en het doet ons denk en aan wat er eer der ge beur de met die al die or -

ga ni sa ties die hun ziel ver koch ten aan de over heid. Ons eens zo fie re mid den veld is eerst

men taal ver sta te lijkt en nu be reid om zich voor een paar zil ver ling en aan de markt uit te

le ve ren.
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Som mi gen ver ko pen nu hun ziel aan de pres ta tie-in di ca to ren en aan de klant-wen -

sen van kri ti sche con su men te nou ders en klant kin de ren. Aand acht voor be lang heb ben -

den is pri ma, maar het be stuur van een maat schap pe lij ke or ga ni sa tie heeft im mer ook

een du re plicht het al ge meen be lang in het vi zier te hou den. Dat valt he laas niet al tijd

op. Inza ke de ur gen te en we zen lij ke pro ble ma tiek van de school uit val, bij voor beeld,

wordt de soe ve rei ni teit in ei gen kring, ook in kring en van het bij zon der on der wijs, soms ver -

ward met een stre ven naar een so li da ri teit die blijk baar uit slui tend is be doeld voor de ei gen

kring. Na tuur lijk zijn er ook an de re voor beel den. Maar als on der het mom van au to no mie

slechts de ei gen be lang en wor den ge diend, ko men we op een ge ge ven mo ment uit bij de 

vraag naar de le gi ti ma tie daar van. Chris te lijk on der wijs dat zich af sluit van de sa men le -

ving, geen bood schap voor en be te ke nis in die sa men le ving wil heb ben, zou er goed aan

doen het Evang elie nog eens se rieus te be stu de ren. Arti kel 23 mag geen Ma gi not-li nie

wor den. Henk Striet man, de in spi re ren de ex-di rec teur van de or ga ni sa tie van pro tes -

tants-chris te lij ke school be stu ren, heeft ooit eens scherp maar zeer te recht ge zegd dat

Psalm 23 ui tein de lijk be lang rij ker is dan het ar ti kel met dat zelf de num mer in on ze

Grondwet.

3. Globalisering: Problemen voor solidariteit?

Laat ik het ing ewik kel de en zeer om vat ten de the ma van de ze con fe ren tie, dat glo ba li se -

ring met het func ti o ne ren van iden ti teits ge bon den maat schap pe lij ke or ga ni sa ties én met 

so li da ri teit ver bin den wil, recht doen door ook wat ex pli ciet over dat ni veau van glo ba li -

se ring te zeg gen. Een zelf de soort eco no misch denk en als dat ons mid den veld ver nie tigt,

do mi neert im mers ook het denk en over de vraag stuk ken van glo ba li se ring. Ik hoef maar

te ver wij zen naar de do mi nan te rol van de zo ge naam de Was hing ton Con cen sus: de met

na me door de We reld bank ge voer de, ex pli ciet neo-li be raal geïnspi reer de stra te gie voor

in ter na ti o na le ont wik ke ling. Daar mee wordt ook glo ba li se ring, ik spreek lie ver van mon -

di a li se ring, ge re du ceerd tot een voor al eco no mi sche kwestie. 

En dat ter wijl glo ba li se ring fei te lijk (en al even meer vou dig) ge zien moet wor den als

glo ba li se ringen. Naast eco no mi sche glo ba li se ring, vindt glo ba li se ring ook plaats op het

ter rein van cul tuur, tech no lo gie, po li tiek et c. Dat the ma is erg groot, maar wel te ver bin -

den met rol maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. De vraag die daar bij cen traal staat is of we in

een sa men le ving waar in we steeds meer als vreem den met el kaar om gaan, of we in een

sa men le ving die steeds gro ter en over zich te lij ker wordt nog wel so li da ri teit met el kaar

op kun nen breng en? Lei den de steeds be te re mo ge lijk he den om zich op een ei gen ei -

land of in de ei gen groep te rug te trek ken niet tot vor men van bal ka ni se ring die de voor -

waar den voor het er ken nen en re a li se ren van vor men van lots ver bon den heid on der gro -

te druk zet ten? De vraag zal voor een be lang rijk deel af hank elijk zijn van het ant woord

dat ook in po li tie ke en so ci a le zin op de eco no mi sche re a li tei ten van de eco no mi sche

glo ba li se ring zal wor den gegeven. 
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Zo be zien is glo ba li se ring, zo zal ik be to gen, ei gen lijk niet meer of min der dan het op -

scha len van lots ver bon den heid. En dat zal geen ge mak ke lijk pro ces zijn, net zo als het dat

niet was op het ni veau van na ti o na le ge meen schap pen. Som mi ge men sen en groe pen

heb ben het in on ze sa men le ving be paald niet ge mak ke lijk: juist ook om dat de op dat ni -

veau be staan de ar rang emen ten van we der zijd se steun door pro ces sen van eco no mi sche

glo ba li se ring steeds verd er on der druk zul len wor den ge zet. Ve le men sen er va ren op een

soms al zeer in dring en de ma nier dat maat schap pe lij ke ont wik ke ling en ta me lijk be slis -

send en ver sto rend door wer ken in de sfeer van fa mi lie, ge zin en de klein scha li ge ver ban -

den waar van ze deel uit ma ken. Geen do mein is im muun voor de gro te maat schap pe lij ke

ve ran de ring en. Soms pre sen te ren die ve ran de ring en zich ab rupt en op een dui de lijk

zicht ba re ma nier, in weer an de re ge val len stil en slui pend (en daard oor soms ja ren lang

on op ge merkt). Voor som mi ge men sen blijkt nu een maal dui de lij ker dan voor an de ren

dat hun lot is ver bon den met dat van de sa men le ving als ge heel. Voor ve len geldt dat

angst en on ze ker heid over de eco no mi sche toe komst hun po li tie ke en maat schap pe lij ke

ge drag steeds dui de lij ker ‘stuurt’: het mas sie ve neen te gen de ‘Europese Grondwet’

kwam voor al daar uit voort. Men sen zijn veel min der ‘individualistisch’ als men wel eens

denkt, en lij ken soms sa men te ko men in een ang sti ge kud de. He le maal on be grij pe lijk is

dat niet. Ve len voe len in tuïtief aan dat we aan de voor avond staan van be lang rij ke trans -

ities, die niet bij voor baat zon der pro ble men zul len ver lo pen. Glo ba li se ring zal, net als

eer der de in dus tri a li se ring, ver lie zers en win naars ken nen. Glo ba li se ring, zo denk en we

bij de WRR, is een soort van in no va tie pro ces dat fun da men teel an de re ver hou ding en en

po si ties als uit komst zal heb ben. Dat geldt voor on der ne ming en, na ties en in di vi du e le

per so nen. Beg rij pe lijk zal de maat schap pe lij ke toon zet ting hier en daar nog wat de fen -

sief en ang stig zijn. We kun nen ons dat ech ter niet ver oor lo ven. Dat ing ewik kel de pro ces

van op scha ling vraagt om ver trouw de en nieu we in sti tu ties die dat begeleiden. 

Vol gens som mi gen vraagt dat voor al om een nieu we in span ning van de po li tiek en

om veel over heids be leid. Ve len denk en dat Eu ro pe se en an de re sub si dies moe ten wor -

den ing ezet voor een stra te gie van ‘sociale herovering’. Ik weet niet of dat de weg is, al -

hoe wel de staat ze ker niet zal wor den af ge schre ven, zo als nog vaak het ge val was in een

eer ste ge ne ra tie glo ba li se rings li te ra tuur. Toch denk ik dat go vern an ce van glo ba li se ring

ui tein de lijk meer dan het sta te lij ke ni veau, ruim te zal ge ven aan vor men van maat schap -

pe lij ke go vern an ce. En dat is niet al leen go vern an ce door maat schap pe lij ke or ga ni sa ties,

maar bij voor beeld ook maat schap pij be wust on der ne men, en maat schap pe lijk be stu ren

door on der ne ming en en in ter na ti o na le or ga ni sa ties. Ook het re cen te SER-ad vies over

duur za me glo ba li se ring zoekt haar stra te gie voor de be vor de ring van duur za me glo ba li -

se ring voor een be lang rijk deel in de maat schap pe lij ke ve rant woor de lijk heid van or ga ni -

sa ties en be drij ven die in ter na ti o naal ope re ren.8 Ik wil dan ook be to gen dat de kracht
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van de idee van een ci vil so cie ty niet zo zeer ligt in een af te ba ke nen do mein of sec tor,

maar dat van uit chris te lijk-so ci aal denk en dat meer een kracht i ge idee en een opdracht

aan al le soor ten van maat schap pe lij ke in sti tu ties be helst. Die op dracht luidt kort sa -

meng evat dat de men se lij ke waar dig heid, die een voort du ren de ba lans ver on der stelt

tus sen het in di vi du e le en ge za men lij ke wel be vin den, als we zen lijk kom pas aan elk be sluit 

tot na de re in rich ting van de maat schap pe lij ke or de ning voor af dient te gaan. Die norm,

meer dan de vorm van de in sti tu ties die dat be lang tot nu toe dien den, zal lei dend moe -

ten zijn. Zo wel daar waar het gaat om de verd ere ont wik ke ling van de po si tie van maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties, als waar het gaat om de nieu we vorm ge ving van de na ti o na le

en in ter na ti o na le maatschappelijke orde.

4. Enkele aanbevelingen tot slot

Laat ik af slui ten met enk ele stra te gi sche aan be ve ling en aan chris te lij ke maat schap pe lij ke

or ga ni sa ties. In tij den van gro te do mei non ze ker heid of wel licht zelfs een ze ke re ma te van

do mei nir re le van tie (zijn we staat, markt, of mid den veld?) heeft juist be zin ning op de sub -

stan tiële en et hi sche grond sla gen van de maat schap pe lij ke en pu blie ke mis sie van der ge -

lij ke or ga ni sa ties groot nut. Der ge lij ke or ga ni sa ties heb ben im mers een dub be le iden ti -

teit: maat schap pe lijk en chris te lijk. In bei de oriënta ties ligt een op dracht voor het

vorm ge ven van lots ver bon den heid. Die lots ver bon den heid zal de ko men de ja ren on ont -

koom baar en ir re ver si bel meer op het ni veau van de mon di a le or de moe ten wor den

vorm ge ge ven. Waar in de re ac ties op de in dus tri a li se ring de na tie staat als ank er punt ge -

ko zen is, zal het nu de mon di a le or de ning van de zorg voor het ge meen schap pe lij ke wel -

zijn moe ten zijn. En dat weer in het be sef dat niet de mon di a li se ring zelf, maar de ne ga -

tie ve ef fec ten voor de men se lij ke waar dig heid daar bij cen traal moe ten staan. En ook in

het be sef dat mon di a li se ring voor het be vor de ren van die men se lij ke waar dig heid ook

veel kan sen bie den kan. Glo ba li se ring van mark ten zal niet kun nen zon der glo ba li se ring

van sa men le ving en, van maat schap pe lij ke or de ning en po li tie ke ver hou ding en. Het ont -

wik ke len van een glo ba le ci vil so cie ty is dan ook van we zen lijk be lang. Daar ligt ko men de

ja ren, naast de zorg voor en in de ei gen sa men le ving en, een we zen lij ke op dracht voor

chris te lij ke maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. 

En dat is niet een op dracht die in af zon de ring op ge pakt moet wor den, maar in open

en con struc tie ve ver bin ding en met over he den en be drij ven. Immers, wan neer do meing -

ren zen ver va gen kun nen ook markt par tij en or ga ni sa ties met een op dracht in en voor de

we reld blij ken — als al thans niet een sim pe le eco no mis ten re de ne ring ge volgd wordt,

waar in die slechts voor de ei gen aan deel hou ders oog moe ten heb ben. Als wordt er kend

dat ook in ‘normale’ on der ne ming en zal moe ten wor den ge ïnves teerd in een maat schap -

pe lij ke op dracht, zal het weef sel van de go vern an ce van glo ba li se ring al lengs ster ker wor -

den. Juist om dat be lang wek ken de mo ge lijk he den voor sa men wer king ont staan. Dat
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vraagt nog wel om een verd ere ont wik ke ling van een be na de ring van go vern an ce, waar in

niet de or ga ni sa ties en do mei nen, maar de men sen en de pro ble men cen traal ko men te

staan. De be na de ring waar in on der ne ming en en maat schap pe lij ke or ga ni sa ties slechts

als op po nen ten wer den ge dacht en de zorg voor het ge meen schap pe lij ke wel zijn (com -

mu ne bo num) slechts als op dracht voor over he den gold, was nooit po pu lair in on ze kring.

Maar soms kreeg die ook daar te veel kan sen, en daard oor wer den kan sen ge mist. De tijd

dat we ons dat kon den per mit te ren, ligt de fi ni tief ach ter ons. 
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Managementsystemen zijn ondergeschikt aan doelen

Tineke Bakker 

Com pli ment naar Wim van de Donk: wat een mooi ver haal! Ik her ken de ont wik ke ling en

die hij schetst. Maar mijn po si tie in de maat schap pij is een an de re. Wim van de Donk is

een we ten schap per en is een be lang rijk ad vi seur van het kabinet. Ik ben een on der ne mer

en be na der glo ba li se ring en di ver si teit van uit een prak ti siche in vals hoek; ik zoek de kan -

sen van glo ba li se ring en wil daar bij op een heel ve rant woor de ma nier te werk gaan.

Eén ding dat me in het ver haal van Van de Donk aan spreekt, pak ik er uit: de meer -

vou dig heid van de glo ba li se ring. Het gaat om glo ba li se ringen. Dat er vaar ook ik en zal ik

toe lich ten. 

Twee ding en trek ik me aan: de do mi na ntie van het eco no mi sche, ook in an de re do -

mei nen dan het be drijfs le ven. Dat trek ik me aan want ik ken het on der wijs re de lijk goed

(in te res seer me zeer voor het on der wijs etc.). En ik trek me zijn op mer king en over het

aan deel hou ders ka pi ta lis me aan. (En de kri tiek op het SER ad vies.)
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Wie ben ik? Ik ben di rec teur-ei ge naar van een in ter na ti o na le han dels on der ne ming

in elek trisch doe-het-zelf ge reed schap. Ferm is een glo bal com pa ny die ve le lan den met el -

kaar ver bindt door in Eu ro pa en ver daar bui ten mooie boor machi nes,  za gen, etc. op de

markt brengt. Onder de merk naam Ferm of on der een pri va te la bel , via de de tai list en

bouw mark ten.

Ferm is een Ne der land se be drijf met een Ne der land se iden ti teit. Ferm heeft in to taal

iets meer dan 100 me de wer kers, waar van 35 Chi ne se, 1 Oe kraVen se, 5 Duit se en 1 Fran se.

Met daar naast el ke dag di rec te con tac ten met Chi ne se en Tai wa ne se fa bri kan ten, een

Tsjechische im por teur, een im por teur uit Rus land, en zelfs uit Pa ki stan, Ka zach stan en

ve le an de re lan den.

1. De meervoudigheid van globalisering 

1.1 Cul tuur ver schil len Mijn be drijf is in ter na ti o naal zeer ac tief en ik er vaar de veel -

zij dig heid en de span ning van cul tu re le ver schil len als een uit da ging. Dat is ook ken mer -

kend voor Ne der land se be drij ven. Ne der land is nu een maal erg klein; veel on der ne -

mers — zo als mijn be drijf — moe ten daar om wel naar het bui ten land, in te gen stel ling tot

on der ne mers met gro te thuis mark ten (bijv. in de VS; daar blij ven be drij ven veel meer na -

ti o naal ge o ri ënteerd). Die oriënta tie op het bui ten land heeft Ne der lan der sterk en in no -

va tief ge maakt en is een ken merk van de Ne der land se iden ti teit.

Ik ga in op een di men sie van glo ba li se ring waar op van de Donk min der is ing egaan: de 

ver schil len tus sen cul tu ren waar mee ik te ma ken heb. 

In een op hefma kend rap port zei de WRR dat we veel meer moe ten le ren sa men le ven; 

dan wor den ver schil len vrucht baar. Dat spreekt me aan. Wat weet u, weet ik, weet de ge -

mid deld Ne der lan der over de is lam? Over ge drag en cul tuur van Ma rok ka nen en Tur ken? 

Hoe vaak heb ben we ech te ont moe ting en? Hoe vaak be grij pen we echt het ge drag van

de an der? Daar ligt wel een ve rant woor de lijk heid voor ons als maat schap pij, ook als on -

der ne mer. Want on der ne men is ook maat schap pe lijk on der ne men en maat schap pe lijk

be stu ren . 

Wel vind ik het een sa men wer king van 2 kan ten. Als ik in Chi na ben, houd ik me ook

aan de re gels en de cul tuur die daar gel den. Dan ben ik be leefd en geef bij voor beeld nie -

mand een groe ne hoed ca deau, zo als wij len Deng Xi a o ping kreeg in 1979 van lo ka le za -

ken lie den in Texas, Een groe ne pet of hoed staat sym bool voor het vreemd gaan van je

vrouw. Je sug ge reert met het ca deau aan de ont vang er dat zijn vrouw vreemd gaat. Wist

u dat een ar chi tect de op dracht niet ge kre gen heeft bij het ont werp van Het Vo gel nest

(voor de Olym pi sche spe len) om dat hij een groen rond dak had ont wor pen?

It ta kes two to Tango: ge ven en ne men en als gast heb je nu een maal meer te ge ven

dan te ne men. Als we zo han de len, ont staan er min der sa men le vings pro ble men in het

ge wo ne en in het za ke lij ke le ven. 
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Die cul tuur ver schil len moet je res pec te ren en ze ker le ren ken nen. Je moet er iets

voor doen, in in ves te ren. In in te res se ligt een voor waar de om van di ver si teit en glo ba li -

se ring een suc ces te ma ken. Dan wordt di ver si teit een ver rij king in plaats van een pro -

bleem.

Als ik naar een vreemd land ga, lees ik er al tijd wat over. Inte res se is de es sen tie in het 

om gaan met men sen uit an de re cul tu ren. Chi ne zen moet je b.v. nooit con fron te ren met

een fout, ze ker niet als er een an der bij aan we zig is; ge zichts ver lies is er er ger dan een ge -

vang enis straf; kri tiek moet je heel om zich tig for mu le ren. 

Rus sen daar en te gen wil len juist di rect heid, hel der heid en be trouw baar heid. In Rus -

land wor den veel wet ten ge maakt en weer ing etrok ken en kan het in te res sant zijn voor

een dou a ne ambte naar om goe de ren zo lang mo ge lijk vast te hou den of een tip te vra -

gen voor het vrij wa ren van de goe de ren. Voor een Duit ser geldt: een man een man, een

woord een woord. Engel sen zijn be leefd en mee gaand, maar dat be te kent he le maal niet

dat ze het met je eens zijn.

Het geen ik nu be weer is ui ter aard erg ge ne ra li se rend. Maar ver schil len moet je ken -

nen. Anders is er on be grip en wor den re la ties ver stoord. Daar ligt ook een po ten tiële

kracht van Ne der lan ders.

Sa men le ven be perkt zich niet tot Ne der land maar geldt over de he le we reld.

Ze ker in de ze tijd van glo ba li se ring. Prof. Van der Donk gaf al aan dat glo ba li se ring

van mark ten niet zal kun nen zon der glo ba li se ring van sa men le ving en, van maat schap pe -

lij ke or de ning en po li tie ke ver hou ding en.

Dat is ing ewik keld. De di rec te ma nier van za ken doen zo als wij die in Ne der land

(West-Eu ro pa) ge wend zijn, past b.v. niet bij Azi a ti sche lan den. Ie mand ten dien ste zijn is 

een volks aard in de Azi a ti sche lan den. Daar om zal men ook niet gauw “nee” zeg gen. Als

je ie mand vraagt: is dit de juis te weg, zegt men ge woon ja om ie mand ten dienst te zijn.

Hoe kon ik we ten dat in Chi na ja geen be ves ti ging be te kent in de zin van: we heb ben een 

af spraak. In Chi na be te kent het ge woon: ik hoor wat je zegt, maar ik stem er nog niet

mee in. Als ik de ze ken nis eer der had ge had, wa ren ons heel wat pro ble men be spaard ge -

ble ven.

Om suc ces vol za ken te kun nen doen met an de re lan den is het be lang rijk je te verd ie -

pen in de cul tuur en ge woon tes van een land. Ie der land heeft zijn ei gen ge brui ken en

za ken die voor Ne der land se be grip pen nor maal zijn, kun nen in an de re lan den not do ne

zijn. Ie der land kent ei gen lo ca le wet ten, re gel ge ving, in voer- en dou a ne ge brui ken. Wer -

ken met lo ca le men sen is be lang rijk, le ren van de ge brui ken en we ten hoe je te ge dra gen.

In Chi na b.v. is het op bou wen van een goe de re la tie (quanzhi) zeer be lang rijk. En dat

kost tijd en ge duld. Ook ge duld is een gro te deugd, want in Chi na gel den heel an de re za -

ke lij ke om gangs vor men. Hiërar chie is in Chi na een ge ge ven. Con fu ci us was zeer hiërar -

chisch ing esteld: the right man on the right pla ce en hij leer de al om ver schil len te res pec -

te ren, ook ver schil tus sen arm en rijk. In het Wes ten is ie der een meer ge lijk. Je ziet het
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aan het school sys teem in Chi na: de bes te leer ling wordt be loond en ge pre zen, en al leen

de knap ste kop pen gaan naar de Uni ver si teit. Van we ge het 1 kind sys teem wordt er een

zeer zwaar be roep op de kin de ren ge daan om op ti maal te pres te ren.

Le ren staat heel hoog aang eschre ven in Chi na en de Olym pi sche Spe len heb ben ons

daar van een in druk ge ge ven. Ui ter ste per fec tie en enorm veel me dail les.

Con fu ci us zei ook: to be fond of le ar ning is ne ar wis dom en dat merk je in Chi na. Men

leert er graag. Van ko pi ëren naar in no ve ren is het mot to.

Ook is men ge wend aan au to ri teit en heeft daar res pect voor. Res pect is in de Chi ne -

se cul tuur erg be lang rijk en men wordt van kleins af ge leerd res pect te heb ben voor ou -

ders, le ra ren, fa mi lie en lei ders (ook za ke lij ke lei ders). Daar om is het van groot be lang dat 

wij als Ne der land en Eu ro pa de cul tuur ken nen en op de juis te ma nier om gaan met be -

schuld i ging en en aan mer king en (zo als de men sen rech ten).

In Ne der land ne men we po li ti ci soms met een kor rel tje zout. Chi ne zen zijn vol ont -

zag voor po li ti ci. Men luis tert soms met ver ba zing naar de kri tiek die wij dur ven ge ven.

In Chi na hecht men veel waar de aan ge meen schap pe lij ke ei gen dom men — zeg de

pu blie ke ruim te — je ziet in Chi na geen bus hok jes die wor den ver nield, geen graf fi ti, je

kunt je mo biel ge woon opla den bij een al ge meen ener gie punt en er bij weg lo pen.

Ze ker als je veel in het bui ten land bent, be merk je dat Ne der land een ei gen cul tuur

heeft. Ook in het za ken doen. Over het al ge meen staan de Ne der land se za ken men sen

be kend als be trouw ba re men sen met een flexi be le en open at ti tu de. En ach ter een at ti -

tu de schui len waar den, nor men over tui ging en, mo tie ven en vaar dig he den . Atti tu de is a

litt le thing but ma kes a big dif fe ren ce.

1.2 De glo ba le ci vil so cie ty; re gels en nor men We zen lijk is: het ont wik ke len van een

glo ba le ci vil so cie ty,  de in ter na ti o na le pu blie ke ruim te, de po li tiek-ju ri di sche di men sie

van glo ba li se ring. Ik ben niet zo pes si mis tisch als van de Donk, want ik zie veel ge beu ren.

Aller eerst zijn er de ve le NGO’s die on der ne ming en aan spre ken als zij zich niet ver -

antwoord ge dra gen (schen ding van men sen rech ten en mi lieu nor men).  Elke on der ne -

ming ope reert in een gla zen huis en wordt door po li tiek, NGO’s (vak be we ging, Amnes ty,

Tran spa ren cy Inter na ti o nal) en me dia ge volgd. Als er maar iets ge beurt, krij gen on der ne -

ming en ne ga tie ve pu bli ci teit. Het mecha nis me van Na ming and sha ming is ui terst ef fec -

tief. En er ont staan ook tal van nieu we in ter na ti o na le re gels en nor men die be drij ven

steeds meer on der schrij ven, bij voor beeld:

» voor arbeid (de zgn. fundamentele arbeidsnormen van de ILO, International Labour

Organisation — dan gaat het om elementaire menselijkheid);

» milieu;

» integriteit (verbod van corruptie).

Een nieuw cen traal be grip is ke ten ve rant woor de lijk heid, in ons ge val van de  sour cing
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(Tai wan, Chi na, Oost Eu ro pa) tot aan de con su ment. Een on der ne ming is ve rant woor de -

lijk voor vei lig heid, ar beids voor waar den, werk plek ken, mi lieu as pec ten, na le ving van wet -

ge ving. Alhoe wel in meer de re lan den waar wij za ken mee doen an de re ar beids om stan dig -

he den, wet ten en be lo ning en gel den, is mijn er va ring dat juist eco no mi sche groei zorgt

voor ver be te ring van de le vens stan daard.  Daar ont wik kelt de SER nu ini ti a tie ven voor.

En dan zijn er tal rij ke vrij wil li ge ini ti a tie ven, die prin ci pes of (on ein dig veel) re gels

for mu le ren, zo als:

» het Global Compact;

» ISO Normen voor milieu eisen.

 

Het za ken le ven wordt zich steeds be wus ter van zijn taak in de sa men le ving. Maat schap -

pe lijk ve rant woord on der ne men is zo‘n the ma dat we reld wijs uit ge dra gen zou moe ten

wor den. Ca ring, da ring en sha ring zal kun nen lei den tot een so li da ri teit in de sterk ve ran -

de ren de we reld. Al met al denk ik dat het be drijfs le ven steeds meer zijn bij dra ge le vert

aan so li da ri teit. We hoe ven ons al ler minst te scha men.

 2. Het groeiende aandeelhouderskapitalisme

Van de Donk zegt: in het be drijfs le ven waait een wes ten wind. Daar ga ik niet in mee. Ik sta 

voor het Eu ro pe se, Rijn land se mo del. Met na druk op con ti nuVteit, álle sta ke hol ders en so -

ci a le waar bor gen. 

Ik denk en hoop dat die vi sie nog steeds be lang rijk blijft. De beeld vor ming wordt erg

be paald door de beurs ge no teer de on der ne ming en, maar het be drijfs le ven is méér.

Ver ont rus tend zijn de be rich ten over fis ca le tru ca ges van de pri va te equi ty fond sen.

Als dat de nieu we Ne der land se men ta li teit wordt in het za ken doen, kan ik wel zeg gen

dat ik me daar als ri si co dra gen de on der ne mer niet in thuis voel en het ook on eer lij ke

con cur ren tie vindt.

3. De dominantie van het economische denken in de samenleving

Van de Donk zegt: een school is geen be drijf. Inder daad. Ma na ge ment sys te men mo gen

niet do mi ne ren. Ik vind dat Van de Donk de ver wij ten de ving er te sterk op het eco no mi -

sche legt. Eco no mie wil niets an ders zeg gen dan: de doe len be ha len die je je zelf stelt, en

wel op een ef fi ciënte ma nier. Daar kan nie mand te gen zijn. Ma na ge ment syst emen zijn

on der ge schikt aan de doe len van een school of zie ken huis en moe ten met een wor den af -

ge schaft als zij niet ef fec tief zijn.

Neem Chi na: daar is een enor me mo ti va tie en ook druk op leer ling en en stu den ten

om te pres te ren, om voor uit te ko men. Soms te veel. Maar die mo ti va tie, die am bi tie zou

ik ook graag wat meer zien in ons land. We mo gen wel wat vra gen van scho len en leer -
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ling en. HBO leer ling en kla gen zelf dat ze te wei nig on der wijs krij gen. De school uit val is

nog steeds erg hoog. Dat is heel one co no misch en maat schap pe lijk on wen se lijk.
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Globalisering en solidariteit 

Govert Buijs

Glo ba li se ring en so li da ri teit – in het on der werp van de ze bij dra ge lijkt het als of twee tijd -

per ken sa menk omen. Glo ba li se ring — dat gaat over nu. Er ver schij nen in mid dels zo veel

pu bli ca ties rond dit the ma dat we ons een vou dig weg niet meer kun nen voor stel len dat

vo ri ge ge ne ra ties het he le maal zon der dit woord heb ben moe ten stel len. Onze tijd is

waar lijk ‘the glo bal age’. 

En so li da ri teit? Dat doet denk en aan vroe ge re tij den, aan de ja ren ‘70 en ’80 van de

vo ri ge eeuw, toen Ne der land in eens ‘maatschappijkrities’ werd waar bij ‘solidariteit’ tot

hoog ste waar de ver he ven leek te zijn. Of nog eer der: het doet ook denk en aan ‘hun

strijd, on ze strijd, in ter na ti o na le solidariteit’, een van de strijd kre ten van de so ci a lis ti sche 

be we ging. De ze ja ren ’70 en ’80 lig gen mo men teel zeer ge voe lig: die strijd voor so li da ri -

teit, was die niet vol strekt uto pisch, en er ger nog, ging men daar bij niet veel vul dig over

de schreef on der het mot to ‘het doel hei ligt de middelen’? De ene ‘solidaire’ ac tie voer -

der van wel eer na de an de re wordt mo men teel aan de schand paal ge na geld — of komt

zelf met een heel — of half har tig mea cul pa. Ook ik zelf zal verd er op in de ze bij dra ge een

pu blie ke be ken te nis heb ben te doen. Niet ge mak ke lijk, maar wat moet, moet.

Ik heb in de ze bij dra ge de vol gen de on derd elen op het pro gram ma staan. Eerst een
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blok je her in ne ring en, on der de ti tel ‘Opa ver telt…’ (met daar in mijn con fes sie). Dan ga ik 

in op de op komst van het voor de ze bij dra ge cen tra le be grip glo ba li se ring (par. 2). In de

daar op vol gen de pa ra gra fen (3 tot en met 5) be spreek ik een aan tal ont wik ke ling en die

met de glo ba li se ring sa men hang en. So li da ri teit is in een glo ba li se ren de we reld een dub -

bel be grip: het lijkt heel mak ke lijk maar te ge lijk is het in de prak tijk erg ge com pli ceerd

(par. 6). Het be grip so li da ri teit is in een ge glo ba li seer de we reld on derd eel van een waar -

den strijd (par. 7 en 8), waar men van uit de chris te lij ke tra di tie op een heel ei gen ma nier

in kan par ti ci pe ren.  

1. Opa vertelt….

Elk jaar stroomt een uni ver si teit weer vol met nieu we stu den ten. Zo ook de Vrije Uni ver si -

teit waar ik werk zaam ben. Het zien van de nieu we stu den ten doet mij re gel ma tig te rug -

denk en aan mijn ei gen in tro duc tie tijd. Die viel — ik biecht het di rect maar op — in de ja -

ren ’80, even eens aan de Vrije Uni ver si teit. Dat te rug denk en heeft, sinds de ja ren ’80 in

de pu blie ke opi nie pro ble ma tisch ge wor den zijn, voor mij een bij zon der cachet ge kre gen. 

In mijn in tro duc tie tijd had de Vrije Uni ver si teit het na me lijk goed ge dacht haar in -

ter na ti o na le so li da ri teit te to nen door op het gro te po di um in de Au la, zeg maar het

hoofd po di um, een mu ziek groep uit El Sal va dor uit te no di gen. Een man, twee vrou wen

(mis schien een vrouw, twee man nen — her in ne ring en wor den al lengs va ger), vlas sig

baard je, piek haar, gi taar tje, be roerd zang ta lent, maar ruim schoots ge com pen seerd door

po li tiek eng age ment. De zaal moest mee zing en: El pu e blo ar ma do de Sal va dor, Tri om fe ra,

tri om fe ra, tri om fe ra — zo her in ner ik het me. Rech ter vuist ge bald om hoog (al thans, zo

her in ner ik het me; naar aan lei ding van de le zing die aan de ze bij dra ge ten grond slag ligt, 

wees ie mand me er op dat dit toch wel de link er vuist ge weest moet zijn — de ze ver gis sing 

zij mij a déchar ge toe ge re kend).  Het lied kon dan ook nog in ca non. ‘Het ge wa pen de volk 

van Sal va dor, zal over win nen.’ Een oproep tot po li tiek ge weld. Ze had wei nig suc ces. De

gro te au la stierf ge lei de lijk uit. Op het po di um ging het ‘triomfera’ door, maar het klonk

al le maal hoe lang er hoe ar me tie ri ger. Be gin ja ren ’80 wa ren on der aank omen de stu den -

ten de ja ren ’70 gro ten deels voor bij. In mijn jaar zat nog één ech te PSP-er, het jaar na mij 

ver sche nen in de col le ge bank en bij de tot dan toe link se so ci a le we ten schap pen de eer -

ste strop das dra gers! Mijn me de stu den ten ver lie ten de zaal. Ik niet. Of ik mee ge zong en

heb toen, laat staan mijn vuist om hoog, be twij fel ik, maar ik ben ook niet weg ge lo -

pen — ik biecht het maar eer lijk op, voord at ie mand an ders er mee komt. Ik maak graag

schoon schip.

Een prach tig over blijf sel uit die tijd zag ik eni ge tijd te rug in de Amstel lig gen: hier

was dui de lijk nog geen schoon schip ge maakt, en ik heb het snel op de fo to ge zet voor -

dat dit re li kwie voor goed in het Amstel wa ter verd wijnt, het zij be zwe ken on der maat -

schap pe lij ke druk het zij door een spon ta ne im plo sie als ge volg van we lig tie ren de roest

en an de re spon ta ne el len de.  
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Het woord ‘solidariteit’ be stond dus eer der dan het woord ‘globalisering’. Ken ne lijk

was in de ja ren ‘80 het woord ‘globalisering’ nog nau we lijks no dig. Ter wijl je de ze pe ri o -

de, met de er aan voor af gaan de ja ren ’70 toch vol uit de ja ren van de ‘globalisering’ zou

kun nen noe men. Wat een be sef deel uit te ma ken van één pla neet, één we reld, met al le

we reld bur gers! Wat een be sef dat de sin aas ap pel die wij hier ko pen van uit de Der de We -

reld al tijd al een uit ge pers te sin aas ap pel is. Wat een be sef te le ven op één pla neet te le -

ven met één eind i ge voor raad grond stof fen. Wat een be sef dat je het mi lieu maar één

keer kunt ver pes ten. Denk ook aan de wel haast ver plet te ren de in druk die het Rap port

van Club van Ro me op ve len maak te. Mon di aal be wust zijn dus. En so li da ri teit Maar toch

ge bruik ten we toen niet het woord ‘globalisering’. Dat doen we nu pas, sinds de ja ren

’90. Wat is er ve ran derd?

2. Globalisering

Zo als ge zegd, er zijn tij den ge weest waar in gro te groe pen wel glo baal ac tief wa ren en zelfs 

glo baal dach ten, maar waar in men toch het woord ‘globalisering’ niet ken de.

‘Globalisering’ als ei gen stan dig woord is no dig ge wor den doord at twee as sen die ons we -

reld beeld lange tijd be paal den vrij wel ge lijk tij dig zijn gaan schui ven, of zelfs ge heel zijn

gaan ver va gen: de Oost-West-as en de Noord-Zuid-as.

Over het verd am pen van de Oost-West-as is in mid dels ein de loos veel ge schre ven.

De val van De Muur heeft tot ve le in ter pre ta ties ge leid die, als men het heel glo baal sa -

men vat, uit een lo pen van Fran cis Fukuyama’s ver wach ting van een we reld wij de ze ge -

tocht van de wes ter se li be ra le de mo cra tie tot aan Sa mu el Hun ting tons voor spel ling van

een ‘clash of civilizations’, waar in ‘the West’ ui tein de lijk juist te gen over ‘the rest’ zal ko -

men te staan. Als een der de po si tie in dit ver band kan men wel licht de door Ami tai Etzi -

o ni uit ge werk te me ta foor van een ‘gemeenschap van staten’ noe men.1 Hoe dit zij, hel der

is in elk ge val dat ‘de Val’ heeft ge leid tot het uit een val len van het beeld van een mon di -

a le twee po lig heid. Dit beeld had ech ter wel ge du ren de lang er dan één ge ne ra tie het in -

ter na ti o na le to neel be paald en was daar mee diep ver ank erd in ons so ci aal-po li tie ke wer -

ke lijk heids beeld. Nu sloeg dit om. De bij na apo ca lyp ti sche at mo sfeer — een fi na le

eind strijd tus sen de ‘vrije wereld’ en het com mu nis me die zich als een der de, en nu laat -

ste, we reld oor log zou af spe len — ont span de. Na tuur lijk was dat pri mair een mo ment van 

be vrij ding en opluch ting. Het maak te ech ter ook on ze ker. Con flic ten in de we reld, met

na me in de Zui de lij ke lan den, had men tot dan toe steeds in een hel der ka der kun nen in -

ter pre te ren: hier wa ren com mu nis ten in strijd met bond ge no ten van het Wes ten. Dit

hel de re ka der ver krui mel de. In de ja ren ’90 wer den we nu ge tui ge van tal lo ze ‘verweesde 
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conflicten’: con flic ten in Afri ka, Azië en Zuid-Ame ri ka die men eer der kon zien en die

door de par tij en in het con flict ook be wust wer den voor ge steld als on derd eel van de we -

reld wij de ide o lo gi sche strijd tus sen de bei de Kou de Oor log-par tij en — zo peu ter den de

par tij en ook fi nan cie ring los — wer den nu in eens ont mas kerd als et ni sche con flic ten of

con flic ten om grond stof fen of pu re machts con flic ten. Daard oor doof den som mi ge con -

flic ten, an de ren laai den juist op — maar in elk ge val wer den ze niet meer ge re gu leerd

door één van de gro te machtsblokken. 

Te ge lijk is er ech ter, min der ge con cen treerd in één sym bo lisch mo ment als de Val van 

de Muur maar toch niet min der mar kant, spra ke van het ge lei de lijk ver va gen van de

Noord-Zuid-as in de we reld. De ze twee de as is in fei te veel ou der dan de ge noem de

Oost-West as en be te ken de al enk ele eeu wen dat het Wes ten/Noor den zich zelf be greep 

als de agen da zet ter van de we reld, vaan del dra ger der ci vi li sa tie. Eco no misch, po li tiek en

cul tu reel, wa ren ‘wij’ de aan ja gers van ‘ontwikkeling’ of ‘modernisering’ en daar te gen -

over be von den ‘zij’ zich, in ter men die pre si dent Har ry Tru man in 1949 in zijn in au gu ra le

re de voor het eerst ge bruik te,  in een si tu a tie van ‘onderontwikkeling’.  

Aan vank elijk was de ze as er een van pu re he ge mo nie: het Zui den was, bij voor beeld

voor de VOC en de Wes tin di sche Com pag nie, uit slui tend een wing ebied. La ter wordt dit 

per spec tief ten aan zien van de ei gen ko lo ni ën, aang evuld met een soort be scha vings per -

spec tief. Ne der land heeft de scho ne taak de ze ach ter ge ble ven vol ken eni ge be scha ving

bij te breng en. De ze lijn werd voor al pro mi nent in de Ne der land se ‘Ethische politiek’ die

eind 19e eeuw werd ge for mu leerd. Nog la ter, na de Twee de We rel door log, ko men ter -

men als ont wik ke lings hulp en ont wik ke lings sa men wer king in zwang, maar dan gaat de

‘ethische flow’ al dui de lijk de an de re kant op wer ken: ‘wij’, het Noor den, gaan ons nu

lang za mer hand schul dig voe len aan de on der ont wik ke ling van het Zui den, ko lo ni a li se -

ring wordt als een mis daad er va ren waar voor ge boet moet worden. 

Te ge lijk blij ven ex ploi te ren de re la ties vol op be staan, en dat is de ach ter grond van

veel link se, in ter na ti o na le kri tiek in de ja ren ‘60 en ’70 en ook van de roep om in ter na ti -

o na le so li da ri teit: de eer ste gro te in ter na ti o na le hulp ac tie wordt op touw ge zet (voor Bi -

a fra), de boy cot van Out span-sin aas ap pe len is een an der voor beeld. 

Maar ook de ze twee de as ver vaagt in mid dels zeer rap. Kun nen we nog steeds vol hou -

den dat ‘wij’ in het Noor den in der daad schul dig zijn aan het voort du ren van de ar moe de

in het Zui den?   

Als kind nam ik vroe ger braaf el ke week een munt je mee voor ons school pro ject: het

on der steu nen van Jang Jong Hee uit Ko rea. Haar fo to hing in de school, in clu sief een

plaat je van haar ar moe di ge ach ter grond. Het kan ver ke ren: hoe wel het wat te ver gaat

om te ver wach ten dat men bin nenk ort in Ko rea aan de slag gaat met een hulp ac tie voor

ons, het ou de, af tand se Eu ro pa, wijs ik er toch fijn tjes op dat Ko rea nu al ruim bo ven ons

ge ëindigd is in het Olym pi sche me dail le klas se ment. En Jang Jong Hee — mis schien heet -

te ze ook wel iets met Kim — stel ik me in mid dels voor als een zelf be wus te car rière vrouw
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met een roy aal ink omen en al ler lei ex qui se di gi ta le gad gets, waar bij mijn kwart jes van

toen ge heel in het niet val len.

Het lijkt of zui de lij ke lan den ge heel op ei gen kracht ar moe de kun nen over win nen

maar ook ge heel op ei gen kracht rijk dom kun nen la ten verd am pen (denk aan Zim bab we,

denk aan Congo), zon der dat de mo re le in zet en de ont wik ke lings sa men wer king van uit

het Noor den daar aan veel bij dra gen. Na tuur lijk zijn er nog vol op schrij nend ar me lan den, 

maar hoe pre cies oor zaak en ge volg lo pen, is on dui de lijk ge wor den. Ineens ko men lan -

den op, in eens lij ken an de re lan den ver ach ter te blij ven. Afri ka bij voor beeld gold in de

ja ren ’50 en ’60 nog als eco no misch ge zon der en veel be lo ven der dan Zui de lijk-Ame ri ka

en Azië. Ineens wa ren daar ech ter twee de cen nia la ter de Azi a ti sche tij gers, en heeft ver -

vol gens Chi na zich ont wik keld tot de twee de eco no mi sche groot macht ter we reld. 

Glo ba li se ring be te kent te gen de ze ach ter grond dat er geen hel der struc tu re ren de

po len en as sen meer in de we reld zijn aan te wij zen. Na tuur lijk zijn som mi ge lan den

macht i ger en in vloe drij ker dan an de re, maar een re gis se rend cen trum ont breekt. Het rad 

van avon tuur kan nu elk land aan wij zen voor een prijs, maar ook aan elk land een prijs

ont hou den. Ri se and Fall kan el ke na tie over ko men. Dus moet men voort du rend waak -

zaam zijn, is het ge voel. Men kan in een oog wenk het con cur ren tie voord eel kwijt

zijn — en dan verd wij nen ba nen en sec to ren die men juist met zorg had op ge bouwd weer 

naar an de re oor den. Bij ho ge ener gie prij zen bij voor beeld klink en al weer de eer ste ge lui -

den van be drij ven die hun pro duc tie ca pa ci teit van uit Chi na toch weer naar Eu ro pa wil -

len ver plaat sen, bij da len de ener gie prij zen wij zen de vec to ren weer de an de re kant op.

Bo ven dien ont staan al ler lei nieu we as sen, bij voor beeld tus sen Chi na en Afri ka, waar men 

van uit het Noor den, de vroe ge re cock pit van de pla neet aar de, geen enk ele greep op

heeft. Van uit het Noor den aang estuur de pracht i ge ge dach ten over men sen rech ten in

in ter na ti o na le ver hou ding en bij voor beeld, ket sen op de ze nieu we as ge woon af. 

Glo ba li se ring kan men te gen de ze ach ter grond om schrij ven als het pro ces waar in de

we reld zich ont wik kelt tot een nog al dif fuus net werk van lo ca le, na ti o na le en trans na ti o -

na le ac to ren, waar bij al le ni veaus door de an de re ni veaus ge raakt kun nen wor den maar

waar bij van te vo ren nooit dui de lijk is hoe en waar dit ef fect op zal tre den en wie wat

wan neer raakt of wat en wie op wat of wie in vloed heeft.

De rol van de nieu we com mu ni ca tie tech no lo gie is hier bij ui ter aard groot, maar niet

be pa lend: be pa lend voor on ze le vens er va ring rond glo ba li se ring is het on be paal de ka -

rak ter van de ef fec ten. We we ten niet wie er aan wel ke knop pen zit ten en of er über -

haupt wel knop pen zijn. In plaats van knop pen lij ken er al leen maar knoop pun ten. De ze

ver schui ving van ‘knoppen’ naar ‘knooppunten’ is de be lang rijk ste re den dat een he den -

daags so ci o loog als Ma nu el Cas tells het ICT-be grip ‘netwerk’ als me ta foor toe past op de

to ta le sa men le vings or de, ook in ter na ti o naal.2 In de neo-mar xis ti sche ana ly ses van Hardt
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en Neg ri is een cen tra le plaats ing eruimd voor de ver schui ving van het be grip

‘soevereiniteit’ (een ‘knoppen’-be grip: de soe ve rein kan be slis sing en ne men) naar

‘empire’: voor hen een ‘knooppunt’-be grip: het gaat nog wel om een al les be heer sen de,

dus in ze ke re zin ‘soevereine’ macht maar er is geen enk ele ac tor meer die die macht uit -

oe fent, het sys teem zelf is de, ano nie me, ac tor.3  

Het on be paal de, dif fu se ka rak ter van de glo ba li se ring komt ook uit in het ge ge ven

dat som mi ge net wer ken dan weer wel mee tel len, dan weer niet. De al ge noem de Cas -

tells wijst er op dat in een we reld wij de net werk-sa men le ving he le groe pen, lan den of

regio’s even mak ke lijk ‘switched on’ als ‘switched off’ ra ken. Chi na ‘switched on’, Afri ka

‘switched off’ — ter wijl dit een ge ne ra tie te rug nog pre cies an ders om was. 

Pre cies om de ze re den is ‘globalisering’ zo ui terst pa ra doxaal: we heb ben het ge voel

de he le we reld op het net vlies te heb ben en ons vrij e lijk her waarts en der waarts te kun -

nen be we gen, te ge lijk is er het ge voel heel wei nig in de hand te heb ben. Glo ba li se ring

cre ëert een schijn trans pa ran tie: al les is zicht baar, maar niets is stuur baar of be -

ïnvloedbaar. 

3. Actoren

Zijn er dan in der daad geen ac to ren in de ze we reld? Er ge beurt toch van al les? Is de we reld 

al leen maar een soort van zelf stu rend net werk ge wor den, waar in wij ge vang en zit ten? De -

ze vraag verd ient in der daad na de re aan dacht. Kun nen we, moe ten we niet toch op de

een of an de re ma nier over ‘actorschap’ blij ven spre ken en daar mee over vrij heid, ve rant -

woor de lijk heid, ja, over po li tiek? Een aan tal over we ging en.

Eeu wen lang was de be lang rijk ste ac tor in de we reld de na ti o na le staat, een uit groei -

sel van het privé-be zit van mid del eeuw se vor steng eslach ten. Om ver vol gens iets als vrij -

heid te be rei ken moest men zor gen die vor sten in de greep te krij gen. Van daar de eeuw -

enlange strijd om een rechts staat, een staat waar bin nen de macht heb bers zich open lijk

en con tro leer baar bin den aan rechts re gels. Het be gin van die strijd wordt in het Wes ten

ge mar keerd door het Engel se Mag na Char ta van 1215. Na de rechts sta te lij ke bin ding volgt

dan de bin ding aan de wil van de bur gers, de de mo cra tie. Een volk dat zijn staat zelf in de 

hand heeft, is vrij. De ge beur te nis die sym bool kan staan voor de ze bin ding van de staat

aan de wil van de bur gers, is de Ame ri kaan se Re vo lu tie van 1776, maar pas de 20e eeuw,

en ei gen lijk pas het laat ste kwart van die eeuw, laat de wer ke lij ke door braak van de de -

mo cra tie als staats vorm zien. 1989 is het te rech te sym bool jaar tal voor de ze we reld wij de

de mo cra ti se rings golf.4 Tus sen de ze soe ve rei ne sta ten ont spon zich dan wel een heel
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stel sel van on der linge be trek king en, maar dat wa ren voor al die sta ten echt bui ten land -

se, ex ter ne be trek king en. De na ti o na le staat was ac tor op het ei gen territorium. 

Dat zelf de pa troon gold ook de eco no mie. Ook de eco no mie was in een heel be lang -

rij ke ma te na ti o naal ge or ga ni seerd. Via de na ti o na le staat luk te het in de loop van de 19e

eeuw en voor al in de 20e om ook de na ti o na le eco no mie ën re de lijk in de teu gel te krij -

gen. In veel wes ter se lan den kon men so li da ri teit via al ge me ne re ge ling en goed or ga ni -

se ren, waard oor die pe ar moe de een zeld zaam ver schijn sel werd.

Net nu het op veel plaat sen we reld wijd luk te om als be vol king de ei gen staat re de lijk

in de hand te krij gen, lijkt het be lang van sta ten als zelf stand i ge ac to ren over al af te ne -

men. 

Bo ven de sta ten ont rol len zich nu al ler lei in ter na ti o na le net wer ken waar in de sta ten

wor den op ge no men. Zij zijn niet-de mo cra tisch en de ma te waar op hier over eenk om sten

tot stand ko men is vaak on door zich tig. Te gen de ze ach ter grond spreekt Sas kia Sas sen

van het toe ne men van de macht van be stuur se li tes ten kos te van de mo cra ti sche ve rant -

woor ding. Na ti o na le par le men ten wor den zwak ker, want ‘parlementen ko pen geen

vliegtuigen’, par le men ten kun nen geen deals slui ten (met een va ri a tie op de uit spraak

van voor ma lig de fen sie mi nis ter Vre de ling over par tij cong res sen). In het in ter na ti o na le

ver keer ont moe ten staats hoof den el kaar, en de wij ze waar op zij aan de macht ge ko men

zijn of waar op zij na der ve rant woor ding moe ten af leg gen is voor het slui ten van de deals

niet echt re le vant. Ve len heb ben daar mee het ge voel van lo sing con trol.5

Iets soort ge lijks doet zich voor in eco no misch op zicht. Ook hier is er de snel le door -

bre king van na ti o na le gren zen. Mul ti na ti o na le on der ne ming en be gin nen te schui ven

met ar beids plaat sen en met ar beids voor waar den. Ze ge ven veel na ti o na le sta ten daar bij

een vou dig weg het na kij ken. Men kan zich daar ves ti gen waar er zo min mo ge lijk re gels

zijn. 

Be denk daar bij dat heel wat mul ti na ti o na le be drij ven een om vang heb ben die gro ter

is dan het BNP van veel lan den. Meer dan de helft (51%) van de hon derd groot ste eco no -

mie ën ter we reld zijn trans na ti o na le on der ne ming en. In 2000 was De ne mar ken even

groot als Ge ne ral Mo tors, was Po len klei ner dan Wal mart, Exxon Mo bil gro ter dan

Zuid-Afri ka, Israel klei ner dan Shell.6 En denk hier bij ook nog eens aan de fi nan ci ële

mark ten, die el ke 24 uur een hoe veel heid geld de we reld rond pom pen, enk ele ma len

gro ter dan het to ta le ver han del de vo lu me aan Wall Street in een jaar. En tij dens de nu

vol op uit ge bro ken kre diet cri sis die nen ui ter aard ook de gro te fi nan ci ële in stel ling en, de

bank en en ver ze ke raars ge noemd te worden.

Acto ren zijn er dus ge noeg, maar zij roe pen al ler lei kna gen de vra gen op: zijn ze trans -
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pa rant? Zijn ze de mo cra tisch of po li tiek con tro leer baar? Speelt in hun be slis sing en op

een be paal de wij ze een no tie van pu bliek be lang mee? Of wor den ze ge leid door puur

ei gen be lang — het ei gen be lang van de on der ne ming in het bes te ge val, het ei gen be lang 

van de privére ke ning van de top ma na gers in het slecht ste, maar he laas ook een veel -

voor ko mend ge val.  

Bo ven dien moet in de ga ten ge hou den wor den dat na ti o na le sta ten nog vol op in het

spel zijn. Hun rol is an ders en klei ner dan wel eer, maar ze zijn ze ker niet verd we nen. Hoe -

wel hun ac tief-be pa lend ver mo gen zo wel naar bin nen als naar bui ten is af ge no men, is

hun ‘hindermacht’ nog steeds aan zien lijk. Onder de dek man tel van de no tie van soe ve -

rei ni teit kun nen bij voor beeld dic ta tors met sar do nisch ge noe gen hun eco no mie aan gort 

la ten draai en, et ni sche te gen stel ling en aan ja gen en zich zelf ver rij ken. 

Heel lang zaam, te lang zaam ont wik ke len zich ech ter ook al ler lei nieu we in sti tu ties,

op in ter na ti o naal ni veau. Aller lei in ter na ti o na le over leg or ga nen. Inter na ti o na le fi nan ci -

ële or ga nen. Inter na ti o na le net wer ken van non-gou ver ne men te le or ga ni sa ties. Hor tend

en sto tend lijkt er iets op gang te ko men wat men kan ver ge lij ken met wat eer der op na -

ti o naal ni veau in be paal de lan den be reikt is.

Een be lang rij ke rol is hier bij ook weg ge legd voor wat men te gen woor dig glo bal ci vil

so cie ty noemt: al ler lei or ga ni sa ties pro be ren nieu we ver bin ding en te sme den tus sen het

lo ca le en het glo ba le om zo in ter na ti o naal so li dair te zijn, soms heel con creet en prak -

tisch, dan weer meer ge richt op het be ïnvloeden van be leid. 

Hier bij is te denk en aan de meest ra di ca le vor men als de an ti-glo ba li se rings be we ging, 

die zich al snel ‘anders-globalisten’ zijn gaan noe men. Zij ves tig den de aan dacht op zich

bij di ver se bij eenk om sten van de G-7/G-8, het jaar lijk se — fei te lijk in for me le — over leg

tus sen de ze ven of acht groot ste eco no mie ën ter we reld (the ‘Battle of Seattle’, Ge nua,

enz.). 

Een groot scha li ger en te ge lijk speel se re ma ni fes ta tie be treft het World So ci al Fo rum,

dat voor het eerst in 2001 bij eeng eroe pen werd in Por to Aleg re in Bra zi lië en sinds dien

jaar lijks in di ver se plaat sen en in di ver se or ga ni sa tie vor men, ve le tien dui zen den maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties, ac tie groe pen, so ci a le be we ging en en ac ti vis ten bij een brengt.

Denk hier ook aan een ac tie als Ju bi lee-2000 waar in ker ken, vak bon den en maat schap -

pe lij ke or ga ni sa ties sa men werk ten om de po li tiek, in dit ge val de G8, te be we gen om iets 

aan de schul den last te doen van de arm ste lan den. Maar even zeer is hier te denk en aan

al ler lei men sen rech te nor ga ni sa ties, mi lieu-or ga ni sa ties en in ter na ti o na le hulp — en ont -

wik ke lings or ga ni sa ties.

Ook re li gies zijn aan het ‘transnationaliseren’ en spe len een be lang rij ke rol in de ze

‘global ci vil society’, met na me ook chris te lij ke ker ken. De Rooms-Kat ho lie ke Kerk was

na tuur lijk al eeu wen lang een ge glo ba li seer de ge meen schap, maar ook oe cu me -

nisch-pro tes tan ten (We rel draad van Ker ken) en evang eli schen (Lau san ne-be we ging etc)

vin den el kaar we reld wijd. Nieu we ge meen schap pen en ver ban den wor den al dus ge -
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vormd. Denk bij voor beeld aan een be we ging als de Micha-chal lenge, waar in ker ken uit

het Zui den en het Noor den een co a li tie heb ben ge vormd om in het Noor den de si tu a tie

in Zui de lij ke lan den op de agen da te zet ten, al ler eerst bij ker ken, maar via de ze ook bij

het bre de re pu bliek en bij de po li tiek. En in de Isla mi ti sche we reld is te denk en aan de

Ta blig hi-be we ging. 

Kor tom: zijn er ac to ren? Ja, maar ze zijn nog niet op het ni veau waar op ze wer ke lijk

be pa len de be slis sing en kun nen ne men of wer ke lijk door slag ge ven de in vloed kun nen

uit oe fe nen op het dif fu se pro ces van glo ba li se ring. 

Het is ech ter goed om in de ga ten te hou den dat dit snel kan ve ran de ren. Als er rond

een be paald the ma een breed, in prin ci pe glo baal, cri sis be sef ont staat, kan zich in eens

een wind ow of opportunity ope nen, waar in het zij sta te lij ke, het zij niet-sta te lij ke ac to ren

wel de ge lijk van gro te be te ke nis kun nen zijn. Iets hier van werd dui de lijk rond de mi -

lieupro ble ma tiek. De eer ste gro te VN-Kli maat con fe ren tie (1992, Rio de Ja nei ro) is in fei -

te af ge dwong en door een co a li tie van in ter na ti o naal ope re ren de non-gou ver ne men te le

or ga ni sa ties. En bij de tot stand ko ming van het Inter na ti o na le Straf hof — op zich zelf een

voor beeld van een nieu we in ter na ti o na le, po li tie ke ac tor — is de rol van non-gou ver ne -

men te le (men sen rech ten-)or ga ni sa ties even eens zeer groot ge weest.7 En wat de mo ge -

lijk heid van een her le ving van de rol van sta ten en po li tiek be treft: de re cen te kre diet cri -

sis laat zien hoe sta ten in eens wel de ge lijk zich weer kun nen en dur ven te ont pop pen als

‘actor’ die diep gaand ing rij pen in de eco no mie. Het laat te vens zien hoe zeer de neo-li be -

ra le po li tiek van eco no mi sche non-in ter ven tie ach ter af veel min der te ma ken had met

de on macht van de po li tiek en de ‘wetmatigheden’ van een eco no mi sche or de, maar

min stens even zeer met be wus te keu zes van po li tie ke eli tes. Ver scho len ach ter het

struik ge was van de glo ba li se ring, heb ben de af ge lo pen twee de cen nia po li ti ci cu rieus ge -

noeg een ste vig por tie ‘non-actorschap’ ge cul ti veerd. Chris te lijk-so ci aal ge zegd: zij heb -

ben ve rant woor de lijk heid ont lo pen. 

4. Tendensen 

Met het verd am pen van de eer der ge noem de as sen verd amp ten ook de ide o lo gi sche ori -

ëntatiemogelijkheden. Het is in mid dels bui teng ewoon moei lijk ge wor den om te zeg gen

aan wel ke ide o lo gie lan den hun koers ont le nen. In dit va cu üm heeft zich in de ja ren ’90

een be paal de ‘ideologie’ ge nes teld (ik duid de er zo juist al even op), het zo ge naam de

neo-li be ra lis me. Ei gen lijk kan men hier aan niet eens de naam ide o lo gie ge ven maar gaat

het meer om een set van vuist re gels die met na me wes ter se lan den graag we reld wijd toe -

ge past wil len (wil den?) zien. De ge dach te hier ach ter is niet bijs ter groots. De vuist re gels
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wor den ge acht een per ma nen te eco no mi sche groei mo ge lijk te ma ken en daar mee aan -

slui ting van al le lan den op de in ter na ti o na le eco no mie. Stee kwoor den zijn dan pri va ti se -

ring, klei ne over heid, de re gu le ring, be zui ni ging op pu blie ke uit ga ven, en zo voort. Met de -

ze vuist re gels ont staat er ruim te voor al ler lei on mo ge lijk meer in toom te hou den

pro ces sen: de we reld eco no mie trekt haar ei gen spoor, gaat haar ong eken de gang. 

Het neo-li be ra lis me, ge pro pa geerd door wes ter se lan den on der lei ding van het Enge -

land van That cher en de Ver enig de Sta ten van Re a gan, als me de door in sti tu ten als het

IMF en de We reld bank, is mis schien wel de laat ste po ging om een soort we reld wij de he -

ge mo nie te ves ti gen, die ech ter geen he ge mo nie meer is. De ‘ideologie’ mo ge dan van

wes ter se ori gi ne zijn, het in ter na ti o na le eco no mi sche stel sel heeft zich ont wik keld tot

een ‘free for all’, waar in lan den, de wes ter se lan den voor op, zeer se lec tief wink elen. Gro -

te re eco no mi sche blok ken blij ven rus tig hun ei gen mark ten be scher men met na me op

land bouw ge bied (Eu ro pa en de VS), of ze cre ëren een cor po ra tis tisch-oli gar chi sche eco -

no mie (Rus land) of een staats ge leid au to ri tair ka pi ta lis me (Chi na) — al le maal vier kant te -

gen de neo-li be ra le re gels in. Maar als het zo uit komt, wordt het re gi me in eens heel strak 

op ge legd aan lan den en regio’s die zich hier te gen niet ver we ren kun nen (Afri ka,

Zuid — en Mid den-Ame ri ka). De ja ren van af 1990 kan men daar om het bes te ka rak te ri se -

ren als de ja ren van het se lec tief neo-li be ra lis me. 

Aan vank elijk was de ge dach te dat dit pro ces tot een grau we een vor mig heid zou lei -

den: McWorld, één uni ver se le, plat te con sump tie maat schap pij. In de prak tijk zou dit

ove ri gens be te ke nen dat de mon di aal aan wijs ba re kloof tus sen arm en rijk zich zou gaan

ma ni fes te ren bin nen ie der land en bin nen ie de re re gio: de kloof tus sen die men sen die

wel in die con sump tie maat schap pij mee kun nen ko men en zij die hier toch om wat voor

re den dan ook bui ten val len. De so ci o loog Bau man spreekt in dit ver band van ‘wasted

lives’: de glo ba li se ring pro du ceert ook he le groe pen die struc tu reel uit de boot val len.

Zelfs de plat te con sump tie maat schap pij zou nog al tijd in twee groe pen uit een val len, een 

bo ven — en een on derkant, en daar tus sen in hoog uit een lang zaam verd wij nen de mid -

denk las se.8

Er zijn ech ter, af ge zien van wat zo juist ge noemd is, twee ont wik ke ling en die dit beeld 

door krui sen: ener zijds de op komst van iden ti teits be we ging en en an der zijds de taai heid

van cul tu ren, de cul tu re le con ti nu ïteit. Iden ti teits be we ging en zijn mo der ne be we ging en 

die zich af zet ten te gen de uni for me ren de wer king van de glo ba li se ring. Zij be klem to nen

heel sterk ‘primaire identiteiten’: volk, ras, re li gie. Glo ba li se ring, zo stel len di ver se so ci o -

lo gen en po li ti co lo gen, roept vor men van fun da men ta lis me op. Men sen die zich niet er -

kend maar bui teng eslo ten voe len, kun nen de nei ging ont wik ke len zich van de weer om -

stuit in zich zelf te ver schan sen en daar bij een ei gen iden ti teit te cre ëren. Vaak wordt die

nieu we iden ti teit van ou de pa pie ren voor zien: het zou dan gaan om ou de tra di ties, om
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ou de over le ve ring en, om ou de his to ri sche rech ten (die dan bij voor beeld al eeu wen lang

ge schon den zijn: bij de Slag op het Me rel veld wa ren de Ser ven toch de Red ders van Eu ro -

pa?). Vaak wordt bij op ko mend fun da men ta lis me sterk ge dacht aan de Islam, maar het

ver schijn sel is veel bre der. De al ge noem de Ma nu el Cas tells be spreekt in het twee de deel 

van zijn tri lo gie over glo ba li se ring een heel spec trum van he den daag se

‘identiteitsbewegingen’.9 Maar van we ge de blik vang en de rol van de Islam hier in heeft

Ben ja min Bar ber zijn stu die naar de zelf de di a lec tiek van een door McDo nalds ge sym bo li -

seer de glo ba li se ring en de hang naar iden ti teit ge tooid met de ti tel Ji had vs. McWorld.10

Een an de re fac tor, wel ver want aan de zo juist ge noem de, maar veel min der be wust,

veel min der ge con stru eerd en veel dif fu ser, is de fac tor ‘culturele continuïteit’. Hoe zeer

glo ba li se ring ook vaak wordt voor ge steld als een al les ge lijk scha ke len de we reld wij de

wer vel wind, er blij ken toch in al ler lei eeu we nou de be scha ving en ele men ten te zit ten die 

zich niet zo maar la ten uit vlak ken. Cul tu re le tra di ties kleu ren de glo ba li se ring en ge ven er 

een ei gen cou leur lo ca le aan (waar bij men ‘locaal’ wel breed moet zien: Ja pans, Chi nees,

Eu ro pees, Rus sisch, Afri kaans, etc.). De mo der ni se ring krijgt in ver schil len de cul tuur ge -

bie den op ver schil len de ma nie ren vorm. De Isra ëlische so ci o loog Ei sen stadt heeft hier -

voor on langs, met een term die nog al op gang ge maakt heeft, de term ‘multiple

modernities’ ge ïntroduceerd.11 De Ja pan se eco no mie is blij vend an ders dan de Ame ri -

kaan se, de Chi ne se blij vend an ders dan de Eu ro pe se, het Rijn land se mo del an ders dan

het Angel sak si sche — glo ba li se ring lijkt die ver schil len niet weg te poetsen. 

Dit be te kent dat glo ba li se ring wel tot veel pa ral lel le ont wik ke ling en leidt we reld wijd, 

maar dat er ook blij ven de ver schil len zijn, waar ‘waarden’ een heel be lang rij ke rol in spe -

len. De in rich ting van de eco no mie, van een be drijf, de be drijfs cul tuur, maar ook de wij ze 

waar op na ti o naal so li da ri teit ge or ga ni seerd wordt, blijft een fac tor van ge wicht. Niet al -

les ligt be slo ten in het glo ba li se rings pro ces zelf. Men se lij ke keu zes, en keu zes van sa men -

le ving en, doen er toe. 

5. Scenario’s

Hoe ziet nu de toe komst van de glo ba li se ring er uit? Het meest roos kleu ri ge sce na rio,

waar van men be gin ja ren ’90 wel dacht dat het zich zou ont vou wen, is dat van een uni -

ver se le we reld vre de. Dit was een van de on der to nen in Fukuyama’s ge dach te van ‘het ein -

de van de geschiedenis’. Alle lan den wor den de mo cra tisch, gaan der hal ve pri o ri teit ge ven

aan men sen rech ten, en zo voort. Daar te gen over kwam het sce na rio van een ‘clash of

civilizations’ op, ge for mu leerd door Hun ting ton: be scha vings ge bie den zul len
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voort du rend met el kaar in een staat van Kou de Oor log of soms war me oor log ver ke ren.

De ‘multiple modernities’ zijn ook ‘clashing modernities’.12

Een der de sce na rio lijkt mij over tui gen der: dat van een mul ti po lai re we reld, waar in

al ler lei ad hoc co a li ties en as sen ge vormd wor den die per ter rein weer heel an ders er uit

kun nen zien. Een in ten sie ve uit wis se ling van grond stof fen en tech no lo gie tus sen Chi na

en Afri ka, een per ma nen te uit wis se ling van olie en dol lars tus sen het Mid den-Oos ten en

de VS (toch cu rieus hoe de VS zelf al enk ele de cen nia de pri mai re spon sors zijn van an -

ti-Ame ri ka nis me), een as VS-Eu ro pa op het punt van men sen rech ten, maar te ge lijk een

naar el kaar toe be we gen van Rus land en Eu ro pa van we ge grond stof fen. In dit laat ste sce -

na rio is er spra ke van een wir war van verd ra gen tus sen lan den, som mi ge bij na we reld om -

span nend, zo als het Ky o to-verd rag, an de re veel klein scha li ger, zo als de raad van Eu ro pa.

Som mi ge as sen zijn zeer in tens en mul ti di men si o naal, zo als de Eu ro pe se Unie, an de re

veel be perk ter van aard. 

De be trek king en in die mul ti po lai re we reld heb ben een har de kant, die tot echt con -

flict kan lei den: die ligt in de schaar ste van de grond stof fen, ener gie, me ta len, wa ter,

voed sel. Pu re be lang en strijd. Het is niet ge ga ran deerd dat de 21e eeuw een eeuw van we -

reld vre de zal zijn.13 

 Er is ook een zach te re kant van com pe ti tie: welk land, wel ke re gio, wel ke be scha ving

func ti o neert het bes te, be haalt de bes te re sul ta ten en krijgt daar mee we reld wij de er -

ken ning?

In die mul ti po lai re we reld kij ken lan den, kij ken on der ne ming en, kij ken maat schap -

pe lij ke or ga ni sa ties scherp naar el kaar, om voort du rend de bes te idee ën op te pik ken en

in te scha ke len in een per ma nen te pres ti ge strijd. Een mul ti po lai re we reld is een we reld

van com pe ti tie en van hy pes, tus sen soor ten markt eco no mie ën, tus sen ma na ge ment-vi -

sies, tus sen tech no lo gi sche hoog stand jes, tus sen spor tie ve pres ta ties, wie kan de mooi -

ste Ope nings ce re mo nie or ga ni se ren bij de Olym pi sche Spelen? 

In dit mul ti po lai re sce na rio zul len we voort du rend te ma ken heb ben met gol ven van

er ken ning en mis ken ning, met pres ti ge en frus tra tie. Wiens pres ta ties, ten diep ste wiens

waar den, wel ke waar den, zijn de bes te?

6. Solidariteit

Wat be te kent in een der ge lij ke we reld ‘solidariteit’? Van Da le om schrijft so li da ri teit als

“be wust zijn van saam ho rig heid en de be reid heid de con se quen ties daar van te dra gen.”

Dit is een scher pe de fi ni tie: so li da ri teit is een be paald ge voel, een be wust zijn, een be sef,

maar ver vol gens vergt dit ook iets, het is niet vrij blij vend.
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In een be paald op zicht lijkt so li da ri teit, zelfs we reld wij de so li da ri teit, mak ke lij ker dan 

ooit. Een net werk sa men le ving geeft tal lo ze mo ge lijk he den van ver bon den heid we reld -

wijd. Men sen kun nen — en dat ge beurt vol op — in eens heel in di vi du eel en heel di rect

ver bin ding met el kaar te zoe ken, zon der veel tus senk omst van al ler lei ing ewik kel de

struc tu ren. Ook or ga ni sa ties, zo als die we in Ne der land ‘middenveld-organisaties’ zou -

den noe men, kun nen heel mak ke lijk we reld wijd el kaar op zoe ken, sa men wer ken en de

han den in een slaan. Een glo baal net werk is in een hand om draai op ge bouwd. Jong eren

vin den el kaar en rei zen ge za men lijk naar Gu a te ma la om een school tje te bou wen. Uit al -

ler lei de len van de we reld komt men sa men op de We reld Jong eren Da gen — de voor -

beel den van in ter na ti o na le net wer ken zijn legio.

Te ge lijk weet men niet of die net wer ken ook maar enig ge wicht in de schaal leg gen

aang aan de de rich ting die het ge heel op gaat. Immers, heel ge mak ke lijk val len he le groe -

pen, vol ken of regio’s bui ten de boot. Het ef fect van een mooi eco no misch em po wer -

ment-pro ject (een kof fie-ver bouw-pro ject) kan ge mak ke lijk on der uit ge haald wor den

door een schom me ling in de we reld markt: de ‘empowerde’ boer kan in eens zijn kof fie

aan de straat ste nen niet kwijt.

De dif fu si teit van de mul ti po lai re we reld be te kent ook dat ons han de len meer en

meer ing ewe ven is in een ge heel van te geng estel de kracht lij nen. Een re la tief heel sim pel

voor beeld: Fair Tra de maakt ons be wust van de ver knoopt heid van de glo ba le en lo ca le

mark ten; ge pro beerd wordt om een glo ba le pa ral lel markt te cre ëren met recht streek se

lij nen tus sen lo ca le Zui de lij ke pro du cen ten en Noor de lij ke con su men ten; daar mee ver -

sterkt men ech ter ook de mi lieu scha de die het enor me in ter na ti o na le goe de ren ver voer

ver oor zaakt. En dan ne men we nog niet eens in de be schou wing mee dat die goe de Fair

Tra de kof fie zelf door gaans ook niet bi o lo gisch is. Wan neer is men nu so li dair met wie? 

In een glo ba li se ren de we reld doen zich zo he le nieu we vraag stuk ken voor rond so li -

da ri teit. Enke le ja ren te rug had ik een stu dent uit India. Eén van de eer ste ding en die hij

na aank omst hier zei, was “Thank you for all the se ni ce jobs,” doe lend op de reus acht i ge

ICT-sec tor die zich in India in re cen te ja ren heeft ont wik keld door ‘outsourcing’ van wes -

ter se be drij ven. Bij een la ge werk loos heid hier vormt dit geen pro bleem, maar bij een

oplo pen de werk loos heid ont staat dan toch ge mak ke lijk het ge voel dat het hier gaat om

ba nen die hier zijn weg ge haald. Het Zui den ziet men dan toch ge mak ke lij ker als con cur -

rent dan als een ge bied waar we graag so li dair mee zijn. Ter wijl de ze ba nen na tuur -

lijk — mits de ba sa le re gels van mens waar dig heid wor den ge volgd in za ke kin der ar beid,

be lo ning, ar beids tij den en -om stan dig he den — een uit ste ken de vorm van ont wik ke lings -

sa men wer king zijn. De span ning hier is die tus sen in ter ne en mon di a le so li da ri teit. Dient

men pri mair so li dair te zijn met de ei gen be vol king, met de we reld als ge heel, met die ge -

nen die we reld wijd in ab so lu te ar moe de le ven in het bijzonder? 

Kor tom: so li da ri teit is niet au to ma tisch ge ge ven met glo ba li se ring maar zal bin nen

een ge glo ba li seer de we reld steeds heel spe ci fiek en con creet ‘uit — en doorgedacht’
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moe ten wor den. So li da ri teit vergt con cre te ana ly se, vergt re ële net wer ken en vergt een

be sef van ‘waardenstrijd’. Immers, naast al le dif fuus heid, zijn er ook vol op krach ten in

ons zelf en in on ze sa men le ving die zich ook be wust te gen so li da ri teit ver zet ten. We heb -

ben steeds te ma ken met de nei ging de we reld in te de len in ‘winners’ en ‘losers’ en al dus 

men taal of prak tisch mee te doen in het pro ces van ‘switching off’ van (groe pen) men -

sen. So li da ri teit is daar mee in zet van een waar den strijd. 

7. Waardenstrijd: politiek

Van groot be lang is het om die we reld wij de waar den strijd te ana ly se ren en er in te par ti -

ci pe ren, er in vloed in uit te oe fe nen. Als bij voor beeld ‘solidariteit’ voor ons een gro te

waar de is, so li da ri teit op ge vat als de zorg voor ach ter blij ven den, na ti o naal en in ter na ti o -

naal, dan zal de ze waar de steeds in de waar den strijd ing ebracht moe ten wor den. Dan zal

men bij voor beeld steeds moe ten blij ven ha me ren op het be lang van een so ci aal Eu ro pa,

steeds moe ten blij ven ha me ren op het be lang van eer lij ke han dels ver hou ding en, we reld -

wijd. 

Wes ter se lan den heb ben in die waar den strijd een gro te er fe nis in dub be le zin: een

groot re ser voir en een be last ver le den. Geen an de re cul tuur ge bied, geen an de re be scha -

ving, voor zo ver ik dat nu kan over zien, is zo zeer zelf het to neel ge weest van een die pe

waar den strijd als het Wes ten. Ener zijds is het Wes ten het to neel waar op no ties als de

waar dig heid van de mens, vrij heid en ge lij kwaar dig heid naar vo ren zijn ge ko men, en ook

het be sef dat de staat niet god de lijk en niet al mach tig is, dat de eco no mie recht vaar dig

dient te zijn. In het wes ten heeft de ze ‘coalitie’ van waar den ui tein de lijk ook een po li tie -

ke ver ta ling ge kre gen in de no tie van men sen rech ten. 

Kor tom: het Wes ten is in be lang rij ke ma te de ge boor te grond van wat we met een he -

le bre de aan dui ding zou den kun nen noe men ‘zorgwaarden’, als waar den die in de pu -

blie ke sfeer re le vant zijn. De ze waar den zijn ook ge zien als van uni ver se le be te ke nis. In

prin ci pe dient zorg niet al leen ge richt te zijn op de ei gen groep, maar op ‘de mensheid’.

Dat le vert al ler lei risico’s en pro ble men op (bijv. kan men de he le we reld op de schou der

ne men, of moet men uit gaan van het Tal mu di sche ada gi um ‘wie één mens redt, redt de

wereld’?14), maar is te ge lijk uit druk king van een ho ge mo re le as pi ra tie — een toets steen

waar aan het Wes ten zich zelf is gaan af me ten. 

Maar ook is in het Wes ten steeds een ri va li se rend waar den com plex werk zaam ge -

weest, waar in de droom van we reld wij de macht cen traal stond, waar in het ging om over -

heer sing van an de ren, waar in de we reld en de mens heid ing edeeld werd in ‘winners’ en
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‘losers’. Dit waar den com plex heeft min der hel der uit druk king ge von den in het werk van

gro te fi lo so fen en schrij vers — maar het is er niet min der krach tig om. 

De ze in tern-wes ter se waar den strijd heeft al les te ma ken met de pre sen tie van het

evang elie, van het chris te lijk ge loof. Steeds weer is dit in spi ra tie bron ge weest om strijd -

waarden ter dis cus sie te stel len en af te wij zen, dan weer bij de ze groep, dan weer bij die,

dan weer bij de ge ves tig de kerk, maar ook heel vaak juist er bui ten, in al ler lei chris te lij ke

en chris te lijk-hu ma nis ti sche be we ging en. Het is de mid del eeuw se span ning tus sen de

rid der en de mon nik, tus sen Fran cis cus en zijn va der, de rij ke koop man. De jonge Fran cis -

cus neemt zo ra di caal af scheid van het am bi tieu ze koop mans mi lieu dat hij, zo als uit ge -

beeld in een fres co van Gi ot to, al zijn kle ren uit doet, naar zijn va der werpt en naakt ach -

ter blijft (een at ten te pries ter be dekt snel zijn schaam te).

Het is de span ning die we la ter, in een meer ge dis ci pli neerd-bur ger lij ke con text kun -

nen om schrij ven als die tus sen de koop man en de do mi nee. Het is de span ning tus sen

een we reld deel dat in tern de sla ver nij af schaft en ex tern, in Afri ka en in over zee se ge -

bieds de len, er vol op in par ti ci peert. Het is de span ning die rond 1860 in de VS zelfs

recht streeks tot een bur ger oor log ge leid heeft, rond Lin coln. Het is de span ning waar we

zelf al le maal mee te ma ken heb ben wan neer we on ze kin de ren op voe den: ze moe ten

voor zich zelf le ren op ko men, as ser tief zijn, maar te ge lijk mee le ven met an de ren, zich zelf

weg kun nen cij fe ren, de min ste kun nen zijn, niet te rug pes ten maar de an de re wang toe -

ke ren. Het is om de ze re den dat cul tuur psycho lo ge Ka ren Hor ney (leer ling van Freud) in

de ja ren ’30 de wes ter se cul tuur als ‘neurotiserend’ heeft om schre ven: we voe den on ze

kin de ren op in twee te geng estel de waar den com plexen. 

De ge noem de waar den strijd heeft zich van uit het Wes ten nu naar het we reld to neel

ver plaatst. We zien de ze bij voor beeld te rug in de strijd om in di ca to ren waar aan lan den

ge me ten wor den: is dat al leen puur-eco no misch, het BNP, of wor den daar in ook so ci a le

in di ca to ren mee ge no men? Spre ken we eco no misch ge zien al leen in ter men van

‘financieel kapitaal’ of ook van ‘sociaal kapitaal’? Zijn men sen, zijn kin de ren, al leen pro -

duc tie fac to ren of dra gers van rech ten, dra gers van men se lij ke waar dig heid? Zet ten we

ons in eco no misch op zicht in voor een Rijn lands mo del of voor een Angel sak sisch mo del

(een de bat dat in de ja ren ’90 veel te snel is dood ge bloed maar nu door de kre diet cri sis

en de ge vol gen daar van weer zeer ac tu eel wordt).15 Ook de kre diet cri sis is in de kern een

mo re le cri sis, die al les te ma ken heeft met de te gen stel ling tus sen strij dwaar den en zorg -

waar den. Opnieuw zien we hoe hier een in tern-wes ters waar den con flict een mon di a le

uit wer king heeft. 

8. Waardenstrijd: de christelijke traditie

In de ze in ter na ti o na le waar den strijd is er mijns in ziens een be lang rij ke rol voor de
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chris te lij ke kerk en voor chris te lij ke ge meen schap pen. Ten eer ste om die waar den strijd

gaan de te hou den in de pu blie ke dis cus sie en om zelf heel con creet aan die zorg waar den

vorm te ge ven. 

De waar den die de chris te lij ke kerk in het pu blie ke do mein in brengt stam men recht -

streeks uit de ‘agapeïsche revolutie’ van de Vroe ge Kerk, de zeer ver ras sen de ont dek king

van een tot dan toe door al ler lei hi ërarchische ver hou ding en en machts trijd ver bor gen

grond struc tuur van men se lij ke re la ties: dat men sen tot hun be stem ming ko men juist

door elkáár er ken ning te ge ven en zich in te zet ten voor el kaars bloei. De chris te lij ke kerk 

deed de ze ont dek king door de er va ring dat de God van de Bij bel zelf zo met men sen om -

gaat. Daard oor blij ken men sen ‘gered’ te wor den, en zo wor den ge red de men sen zelf ook 

red ders, wor den ge hol pen men sen zelf hel pers, wor den ge ne zen men sen zelf ge ne zers,

wor den ge troos te men sen zelf troos ters. 

De chris te lij ke kerk en chris te lij ke ge meen schap pen wor den door dit goe de nieuws

(evang elie) uit ge no digd om op ei gen wij ze te par ti ci pe ren in die waar den strijd. Dat zal

be te ke nen dat men ten eer ste in tern een ei gen waar de be sef in stand houdt en hier in oe -

fent. Dat be te kent steeds weer zich het god de lij ke om gangs pa troon te bin nen breng en,

her-in ne ren: zo gaat God met men sen om, “doe gij even zo.” Het be te kent ook dat men

ex tern even eens een ei gen waar de schaal uit draagt en laat zien dat de ze vrucht baar is,

vrucht baar voor men sen, vrucht baar voor sa men le ving en. 

Wat is dan die ei gen waar de schaal, die deels in de wes ter se po li tie ke struc tu ren wor -

tel ge scho ten heeft, maar te ge lijk ook steeds zeer kwets baar blijkt? Ik noem enk ele ker -

ne le men ten (en noem de enk ele daar van eer der ook al even):

» menselijke waardigheid;

» zorg voor de zwakke: deze herstellen tot volwaardige participatie, niet: bevestigen in 

achterstand maar tot verantwoordelijkheid in staat stellen (aandacht zal dus uitgaan 

naar de slachtoffers van globalisering, de wasted lives waar Bauman over sprak.);

» mensen als dragers van verantwoordelijkheid;

» voorkomen van machtsconcentraties: staten zijn geen klassieke Griekse goden, die

maar kunnen doen wat ze willen. Transnationale ondernemingen evenmin. Macht

dient voorzien te zijn van tegenmacht, en zo gedwongen worden tot transparantie

en afleggen van verantwoordelijkheid;

» de kracht van sociale verbanden: tweezaam is de mens.

De ma nie ren waar op men dit vorm kan krij gen (en ook vol op krijgt!) zijn le gio. Het

kan con creet op vang werk be te ke nen maar het kan ook be te ke nen dat men in dis cus sies

over de rol van ka pi taal in de eco no mie be ar gu men teerd wijst op de be te ke nis van

‘sociaal kapitaal’. Kor tom: de uit wer king en zijn zeer con text-af hank elijk. 

Na tuur lijk kan men hier in co a li ties slui ten. De kerk, de chris te lij ke ge meen schap pen,

zijn nooit al leen en heb ben geen mo no po lie op waar de be sef. Dit kan be te ke nen par ti ci -

pe ren in de glo bal ci vil so cie ty, maar net zo goed is hier aan het lo ka le ni veau te denk en.
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Ker ken en or ga ni sa ties kun nen zich heel con creet in zet ten voor de leef baar heid van een

buurt, men kan so ci a le ver ban den sme den, bij voor beeld tus sen au tocht o ne en al locht o -

ne land ge no ten. 

Het werd hier bo ven al even aang estipt. Ker ken, chris te nen, le ven in de ze be trok ken -

heid op mens en sa men le ving van uit de her-in ne ring. En her-in ne ren moet men oe fe -

nen. Steeds weer het besef in ade men van het god de lij ke om gangs pa troon met men sen:

God be oe fent aga pe je gens ons, dat is in spi ra tie en uit no di ging om mee te doen in dit

om gangs pa troon: “doe gij even zo.” Dat lijkt me de kern van ‘spiritualiteit’ in chris te lij ke

zin: oe fe nen in een aga peïsch waar de be sef. Het is steeds weer ade men in de lief de Gods,

om zo een door gangs ka naal van die lief de rich ting de we reld te kun nen zijn. Ker ken en

maat schap pe lij ke or ga ni sa ties die op de een of an der wij ze zich wil len la ten in spi re ren

door de chris te lij ke tra di tie zijn le ven de her-in ne rings ge meen schap pen. 

9. Afsluitend

Ik be gon met ‘solidariteit’ als een waar de die in een ach ter af ge zien hel der ge struc tu reer -

de we reld een plaats had. Dat ver leid de ve len om om vat ten de schema’s te be denk en

voor so li da ri teit, een maak ba re sa men le ving, recht vaar dig heid vast ge zet in struc tu ren.

T.S. Eli ot sprak in dit ver band van de ver lei ding:

To es ca pe from the dar kness

Out si de and wit hin

Dre a ming of sys tems so per fect

That no one will need to be good.

De ze ver lei ding kwam ik ook te gen in een es say van Theo de Wit, die een ver haal door -

geeft van de Rus si sche schrij ver Fa sil Iskan der, ge schre ven vlak na de val van de Muur.16

Iskan der schil dert hier een rei zi ger die bui ten bij een trein sta ti on zijn brood zit op te eten. 

Er komt een kind langs dat hem om brood vraagt en hij deelt wat van zijn brood. Dan

komt er nog een kind en hij deelt weer. Op een ge ge ven mo ment merkt hij dat het niet

gaat luk ken om al die kin de ren brood te ge ven. Dan zegt hij eer lijk, de han den ten he mel

hef fend: ‘het is op, je moet het aan ie mand an ders vra gen.’

Daar na het zelf de ver haal, an de re va ri ant. De rei zi ger eet brood, kin de ren ko men

langs. Hij be seft al snel dat zijn brood nooit toer ei kend zal zijn. Dan pakt hij pen en pa -

pier en be gint te re ke nen, te re ke nen. De zaak moet struc tu reel aang epakt wor den. Hoe

kun nen al le kin de ren in de we reld ge noeg te eten krij gen? Hij ziet de kin de ren niet meer
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die bij hem ko men, in be slag ge no men door zijn gro te ide aal. De con cre te kin de ren zijn

hier bij lang za mer hand zelfs sto rend. Stil, zegt hij, ik ben be zig.

Iskan der vraagt zich af wie nu mo reel ge zien hoog staan der is. De eer ste, is zijn ant -

woord. Maar zelfs als de twee de het uit de len van brood en het re ke nen zou com bi ne ren,

zou nog de eer ste hoog staan der zijn, al dus Iskan der. Want de twee de wil niet de tra ge die 

van het men se lijk be staan er ken nen, maar denkt dat al les or ga ni seer baar en stuur baar is. 

Dit was het di lem ma van de ja ren ’70 en ’80. Ook het chris te lijk so ci aal cong res heeft

zich, naar het mij toe schijnt, in dit di lem ma la ten vang en. Ja ren lang wer den geen ‘grote

thema’s’ op de agen da ge zet, maar vie len cong res sen de af ge lo pen ja ren al le maal in het

ka der van de per so ne le ethiek, de in spi ra tie, lei der schap, be zie ling. Kor tom, wie ben ik,

waar ga ik voor, hoe breng ik dat over, etc. De struc tuur van de we reld, de op bouw van de 

sa men le ving, wat Abra ham Kuy per in 1891 al noem de, de ‘architectonische kritiek’ leek

ge heel ach ter de ho ri zon ge raakt. Maar het te rech te in zicht dat de we reld als ge heel erg

las tig stuur baar lijkt, hoeft niet te be te ke nen dat we geen ‘architectonische’ vra gen meer 

hoe ven of mo gen stel len. Er doen zich al ler lei kan sen voor juist in mul ti po lai re net wer -

ken, juist in al ler lei con cre te co a li ties, om con cre te pro ble men aan de or de te stel len en

zo toch iets te doen aan de ar chi tec tuur van het mon di a le sa men le vings ge bouw. Het er -

ken nen van te kort en om gaan met on ze ker heid en dif fuus heid, hoeft niet te be te ke nen

dat men ge heel op gaat in mi cro-vra gen. Het is goed om nu over glo ba li se ring en so li da ri -

teit te spreken.
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Het helpt als we weten wat we willen

René Paas

Met de mooie bij dra ge van Go vert Buijs is de we reld er niet een vou di ger op ge wor den.

Dat van die verd am pen de as sen was al be hoor lijk moei lijk. En het ‘diffuse netwerk’ dat

glo ba li se ring is. Zon der knop pen, hoog stens nog knoop pun ten. Is er be gin nen aan om een 

po si tie ve in vloed uit te oe fe nen in een multipolaire wereld? 

In de ze bij dra ge wil ik dui de lijk ma ken dat de toe stand ze ker ing ewik keld is, maar dat

er be gin nen aan is. En dat het daar bij helpt om te we ten wat je wilt. Zelf be wust. Niet al

te ti mi de, wan neer het er op aan komt om on ze ei gen waar den hel der neer te zetten.

Ik wil dat dui de lijk ma ken met voor beel den uit de kunst, de men sen rech ten en de

kerk wil ik la ten zien dat dat al va ker be hulp zaam is ge weest. In de hoop dat het in spi -

reert om ook nu een mooie knok par tij aan te gaan: de waar den strijd waar voor Buijs zo -

juist het startschot loste.

1. Moderne kunst

Tot 7 sep tem ber be steedt het Haag se ge meen te mu seum aan dacht aan Piet Zwart. De

kunst ken ners we ten het: hij is uit ge roe pen tot de Ne der land se ont wer per van de 20e

eeuw. 
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Voor die ge nen die — zo als ik — geen kunst ken ner zijn: ons le ven is ing rij pend door

hem be ïnvloed. Piet Zwart ont wierp de Bruyn zeel keu ken. En dat is niet gering.

IKEA-heeft het on der zocht en dus is het waar: de keu ken is de be lang rijk ste ka mer in

het huis. De helft van de Ne der lan ders eet er. Een der de houdt juist daar de goe de ge -

sprek ken. En als er in de we reld iets goeds wordt be dacht, dan is het haast al tijd aan de

keukentafel! 

De in de ling van bij na al le keu kens is te rug te voe ren op de idee ën van ont wer pers als

Piet Zwart en de Ko nink in de ja ren 30 van de vo ri ge eeuw. De ap pa ra tuur werd steeds

mooi er. Maar het stra mien, met een aan recht en een goot steen en keu kenk ast jes bo ven

en on der staat al bij na een eeuw vast. Niet al leen in Ne der land. Maar van Ca na da tot aan 

Chi li, van Li ba non tot aan Ja pan lij ken keukens sprekend op elkaar. 

Het pas te in de tijd. Kun ste naars als Mon dri aan en Riet veld be dach ten hun strak ke

vor men in een po ging uni ver se le kunst te ma ken. Cul tuur die de cul tu ren over schrijdt.

Weg met de bal last. Pu re vor men. Pri mai re kleu ren. Fas ci ne rend vind ik het: bij na een

eeuw ge le den de fi nieer den kun ste naars de vor men die we nu nog we reld wijd ‘modern’

noe men. Zelf be wust. Niet ge hin derd door al te veel cul tuur re la ti vis me. Een bedoeling

voor de hele wereld.

Het helpt als je weet wat je wilt. Wat je hebt te mel den.

2. Mensenrechten

Eind ju li ver klaar de Amnes ty Inter na ti o nal dat het met de men sen rech ten in Chi na van

kwaad tot er ger ging. De spe len na der den. En steeds meer men sen kwa men in werk kam -

pen. Het ge reed schap van de to ta li tai re staat: huis ar rest, in ti mi da tie, ar res ta tie. Chi na re -

a geer de als door een wesp ge sto ken: “Amnesty be kijkt Chi na door een ge kleur de bril,” zei 

een Chi ne se ambte naar. “We ho pen dat ze die bril kun nen afzetten en ons objectief leren 

bekijken.”

Een ge kleur de bril ... Moe ten we ac cep te ren dat in som mi ge lan den een eer lij ke

rechts gang, vrij heid van me nings ui ting, vrij heid van gods dienst ge woon niet in de cul -

tuur past? Ik denk van niet.  

Zes tig jaar ge le den werd de Uni ver se le ver kla ring van de rech ten van de mens op ge -

steld. Veel lan den die toen nog ko lo ni ën wa ren, heb ben nu gro te kri tiek op de uni ver se le 

pre ten tie van de ver kla ring. Ie de re sa men le ving, zo re de ne ren zij, heeft zijn eigen

waarden. 

Zijn klas sie ke vrij heids rech ten een wes ters con cept? Azi a ti sche en Ara bi sche vin den

vaak van wel. Ze krij gen steun uit on ver wach te hoek: voor stan ders van de vrije markt vin -

den vaak dat je vrij han del niet moet be las ten met vrij heids rech ten van men sen. Ze hin -

de ren de han del! Als ik de voor zit ter van een han dels mis sie naar Cu ba vraag om ook te

vra gen naar de ver bo den vak bond al daar, krijg ik nul op het re kest: za ken zijn za ken. Han -

del moet je niet vermengen met vakbondsrechten. 
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Maar moe ten we ons daar bij neer leg gen? Of is het juist wel da dig dat men sen rech ten 

het eti ket ‘universeel’ heb ben ge kre gen? Ik vind dat laat ste. Uni ver se le men sen rech ten

zijn goed nieuws voor de he le we reld. En ik vind het fan tas tisch dat de Ne der land se pre -

mier het tij dens de Olym pi sche spe len in Chi na uit druk ke lijk agen deert. Het laat zien dat 

we ook hierin weten wat we willen. 

3. Geloof

Wat zou er van de kerk zijn te recht ge ko men zon der zen dings be vel? En zon der zen de ling -

en en mis si o na ris sen? Ik denk niet dat Go vert Buijs heeft wil len be we ren dat de ker ken

pas sinds kort een ‘transnationale actor’ zijn ge wor den. Want de kerk is al bij na twee dui -

zend jaar ‘globaal’. Ne der land zou er van daag an ders uit zien zon der Willibrord en

Bonifacius.

Na tuur lijk: de kerk is nooit te be roerd ge weest om mee te lif ten met de mi li tai re in -

fra struc tuur van het Ro mein se rijk of bij voor beeld Ka rel de Gro te. En er be stond ook be -

slist een ker ke lij ke va ri ant van de VOC-mentaliteit.

Maar ik durf hier — net als Buijs — de claim wel aan dat chris te lij ke ge meen schap pen

be lang rijk zijn in de we reld wij de waar den strijd. Het zou wer ke lijk scha de lijk wor den als

ker ken, als  ge lo vi gen, ge hin derd door de ‘ongerechtigheid der vaderen’ van daag te ver -

le gen zou den zijn om ac tie te on der ne men voor een be te re we reld. Want we heb ben

een op dracht. Chris te nen en chris te lij ke or ga ni sa ties kun nen zich daar nooit aan ont -

trek ken. Het helpt dus als we weten wat we willen. 

4. Beschaving als exportproduct

Er wordt de laat ste tijd veel le lijks ge zegd over de over le ge co no mie. De pol der is weer

eens dood. Een pijn lijk mis ver stand. De pol der legt ons geen wind ei e ren. Dank zij res pect -

vol over leg heeft Ne der land een wel da di ge ar beids rust. We zijn een land waar in we el kaar 

niet uit bui ten of ka pot sta ken. We zijn een land waar in we in ves te ren in de lange ter mijn.

We zijn een land met een ve rant woor de loon ont wik ke ling — ook als het ka bi net werk ge -

vers en werk ne mers niet on der druk zet met ten onrechte geheven WW-premie.

De daad kracht waar over po li ti ci op schep pen, is meest al voor be reid in de pol der. En

om ge keerd: veel Haag se plan nen zijn red de loos als ze niet aan CAO-ta fels vorm krij gen.

Die zijn bij na net zo be lang rijk als keu ken ta fels! Wie dus denkt dat de pol der duur is — of

inef fec tief — die moet het maar eens zonder proberen. 

Wij zijn trots op on ze so ci a le di a loog. Een sys teem waar in on der ne mers en werk ne -

mers el kaar niet zien als vij an den. Op zoek naar een ma nier om recht te doen aan de be -

lang en van bei de par tij en. Wat zou het goed zijn voor de we reld, wan neer we er wer ke lijk 

in zou den sla gen om van die be scha ving een ex port ar ti kel kun nen ma ken. Het CNV pro -
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beert dat. We hel pen vak bon den in La tijns Ame ri ka, Afri ka en Azie. We jut ten ze op om

met werk ge vers het over leg te zoe ken. Op voet van ge lij kwaar dig heid. En zo ex port e ren

we een sociaal model, omdat we vinden dat dat goed is.  

Ze ker: wij vin den het al gauw verd acht om het Ne der land se so ci a le mo del, nor men

en waar den su pe rieur te noe men. Be ter dan dat van an de re sa men le ving en. Daar zit de

ze re teen van de uni ver se le pre ten ties: het ver wijt dat we geen res pect heb ben voor an -

der mans cul tuur en waar den. Maar dat ver wijt is wel va ker een vals kom pas. Alsof land -

bouw hulp aan hong er ge bie den in de we reld een ge brek aan res pect is voor de men sen

die hong er lij den. Of aan dacht voor men sen rech ten een in breuk op an der mans cul tuur.

De so ci a le di a loog is een ex port pro duct. Een pro duct dat lo kaal ing epast kan wor den. Ik

ben er van over tuigd dat res pect vol overleg veel samenlevingen ten goede kan komen.

We weten wat we willen.

5. De markt is mensenwerk

Ik ben het eens met Buijs: glo ba li se ring is dif fuus. Het ver weeft on ze na ti o na le eco no mie

en sa men le ving met die van an de re lan den en con ti nen ten. De ver we ven heid brengt wel -

vaart maar te ge lij ker tijd risico’s. Een kre diet cri sis op het ene con ti nent beïnvloedt de

koop kracht dui zen den ki lo me ters verd er op. Dat is ove ri gens niet nieuw: de cri sis van de

ja ren ’30 kwam ook uit Ame ri ka over waai en. De wet ten van de markt zijn hard en de groei 

van de wel vaart blijkt steeds op nieuw ong elijk verd eeld. Hoe wel de ab so lu te ar moe de in

Chi na af neemt, stijgt het ink omens ver schil, rij ken wor den snel ler rijk dan ar men. De in wo -

ners van Afrika merken hoegenaamd niets van een stijging van de welvaart.

Glo ba li se ring heeft al les van doen met de vrije markt. En daar in heeft Ne der land een

mooie tra di tie. Het CNV kiest niet voor niets voor een so ci a le markt eco no mie, dat is vrij -

heid in ge bon den heid aan an de re dan lou ter eco no mi sche doe len. We dis kwa li fi ce ren

de vrije markt niet. Maar we tem men haar wel. We la ten bij voor beeld de ar beids markt

niet re ge ren door het vrije spel van maat schap pe lij ke krach ten maar slui ten we

collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Wie de markt cen traal stelt, ver geet vaak dat de markt wordt be paald door men sen.

De markt heeft geen mo raal. Maar vraag en aan bod wor den ge maakt door men sen. In

het chris te lijk so ci aal denk en heeft hun mo ra li teit een door slag ge ven de rol. Erst die Mo ral 

and dann das Fres sen! We rel dwijd geldt dat ook. Wat Tho mas Fried man ook be weert: de

we reld is niet plat. We kun nen al tijd kie zen. We moe ten niet kank eren op het kli maat:

wij ma ken het kli maat. Wij zijn de tij den! En dan helpt het als we weten wat we willen.

6. Er is beginnen aan

Het af ge lo pen jaar heb ben wij sa men met werk ge vers in de SER ge werkt aan een ad vies
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over ‘duurzame globalisering’. In het ad vies bes te den we veel aan dacht aan de so ci a le

kant van glo ba li se ring. Niet al les gaat goed, schrij ven we. Inter na ti o na le so ci a le nor men

zijn bij voor beeld las tig af te dwing en. De han dels ak koor den van de WTO be vat ten geen

so ci a le nor men. Je mag geen pro duc ten wei ge ren om dat vak bon den in een fa briek wor -

den ver bo den. De ILO, de in ter na ti o na le ar beids or ga ni sa tie van de VN, spreekt zich wel

uit over so ci a le kwes ties. Over vak bonds vrij heid bij voor beeld. Maar de ILO neemt

daarover vooral plechtige resoluties aan. 

Wij zoe ken in het ad vies naar een prak ti sche aan pak van de waar den strijd van Buijs.

We ko men met twee oplos sing en. Dit na jaar nog geeft de SER een ka der voor Ne der -

land se be drij ven voor maat schap pe lijk ve rant woord on der ne men. Dat is niet al leen een

vak bonds kwes tie, het wordt ook gedragen door VNO-NCW. 

Veel be drij ven wach ten daar trou wens niet op. Vlak voor de va kan tie or ga ni seer de

Akzo No bel een sym po si um over Duur zaam Ke ten be heer. Daar in werd vast ge steld dat

aan dacht van be drij ven voor wel vaarts ont wik ke ling, mi lieu be heer en men sen rech ten

nog nooit zo groot was. 

Klan ten van Akzo No bel zo als IKEA, Proc ter & Gam ble en Tes co wil len ef fi ci ënte pro -

duc ten met su pe rieu re mi lieu en so ci a le re sul ta ten. Ni ke, Uni le ver en Le vi Strauss & Co

heb ben in ter ne richt lij nen op ge steld voor ar beids om stan dig he den, in te gri teit en mi lieu.

Daar over zijn spec ta cu lai re ver ha len te ver tel len. Over kin der ar beid die wordt ve ran derd

in scho ling. Stuk voor stuk suc ces sen in de waar den strijd. Bereikt door mensen die weten 

wat ze willen.

Een an de re oplos sing heb ben we zelf in han den. Als con su men ten. U en ik. Aller han -

de la bels en keur mer ken ver tel len ons over de her komst van pro duc ten. Het mi nis te rie

van Eco no mi sche za ken werkt aan een over zicht van de keur mer ken. Ons ei gen koop ge -

drag, maar ook het ink oop ge drag van on ze or ga ni sa tie, be paalt de om stan dig he den

waaronder iemand ver weg werkt. 

7. Weten wat we willen

Kor tom: kan sen ge noeg voor we reld wij de so li da ri teit. Ik ben het erg eens met Buijs: de

men se lij ke keu zes, waar den doen er toe. Na tuur lijk: de we reld is niet maak baar. Ui ter aard: 

op een ing ewik keld glo baal speel veld helpt het om niet te veel il lu sies te koes te ren. En

ze ker: de weg naar de hel is ge pla veid met goede voornemens. 

Maar zelfs als het ing ewik keld is, is glo ba li se ring voor al een kans. Wij zijn in de po si tie

om die kans te be nut ten. Zelf be wust. Zo als mo der ne kun ste naars van bij na een eeuw ge -

le den. Zo als de schrij vers van uni ver se le men sen rech ten. Zo als de chris te lij ke ge meen -

schap door de eeu wen heen. We heb ben het in ons om de we reld te veranderen. Te

verbeteren. 

Maar het be gint er mee dat we we ten wat we wil len.
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