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In dit ver slag kun nen we te rug vin den wat tij dens het Chris te lijk-So ci aal Cong res

2010 met 240 deel ne mers is ge deeld. En meer nog: 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 bij dra ge aan de voort gang van de chris te lijk so ci a le be we ging op je in te la ten 

wer ken.

Jan Ja cob van Dijk pre sen teer de de der de bun del in de se rie Chris te lijk-So ci -

aal denk en: Daar om doen we het zo. Over pu blie ke mo raal. CSC Voor zit ter Her man

Kai ser en mi nis ter Piet Hein Don ner ont ving en de eer ste exem pla ren en re a geer -

den op het boek.

Mi nis ter Piet Hein Don ner ont ving de Adri aan Borst prijs 2010.

Mi nis ter Ernst Hirsch Bal lin ziet in zijn in lei ding ‘Een rechts staat om in te

wonen’ het chris te lijk-so ci aal denk en staat niet op zich zelf staan, maar geeft het

een plaats tus sen de an de re po li tie ke stro ming en en maat schap pij vi sies in ons

land. 

De ou de links-rechts-in de ling van po li tie ke par tij en acht hij door de ge schie -

de nis ach ter haald. In de ze ou de in de ling wer den par tij en ing edeeld op een so ci -

aal-eco no mi sche as en een con fes si o ne le as. Twee nieu we di men sies voe ren nu de 

bo ven toon: een eco no mi sche en een cul tu re le di men sie.

Voorts con sta teert hij een ver schra ling van het po li tie ke de bat in de me dia.

Door on der meer de uit brei ding van het me dia-aan bod is een nieu we me di a lo gi ca

ont staan, waar bij de na druk ligt op com pe ti tie. Sa men vat ting en van de bat ten krij -

gen de vorm van wed strijd ver sla gen en in ver kie zings tijd is de aan dacht voor de

in houd van verkiezingsprogramma’s on der ge schikt aan het wed strij de le ment van

de ver kie zing en: wie is de bes te de ba ter en welk team wint?

Hij con clu deert dat het sa men spel van de ze twee ont wik ke ling en er toe leidt 

dat in een com plexer po li tiek land schap het min der een vou dig is om de in hou de -

lij ke bood schap in het pu blie ke de bat naar vo ren te krij gen. Wan neer po li tie ke

par tij en hier in on vol doen de sla gen raakt dit ook het draag vlak voor, en het ver -

trou wen in de po li tiek en haar in sti tu ties. 

Het ge mis van so ci a le kring en, waar in men sen van ver schil len de ach ter gron -

den el kaar ont moe ten en vor men, ziet hij ook te rug in de te kort ko ming en van het

he den daag se in te gra tie be leid. 

De bouw ste nen voor de toe kom sta gen da van het chris te lijk so ci aal denk en,

zo ver volgt hij, vin den we in de rij ke tra di tie van denk ers over de ze stro ming. Als

te gen wicht voor het wan trou wen in de sa men le ving vormt her stel van ver trou -

wen het uit gangs punt. Ver trou wen mo bi li se ren vergt een lang du rig vol ge hou den

pa troon en een voort du rend be wust zijn dat ver trou wen op elk mo ment op de

tocht kan staan. 

De idee van men se lij ke waar dig heid die daar uit voort komt, is dat van de so ci a -
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le recht vaar dig heid, waar bij rech ten be scher ming bie den voor de kan sen die men sen wor den 

ge bo den om hun bij dra ge te le ve ren aan de sa men le ving. Daar om ziet hij niets in het te gen -

over el kaar stel len van klas sie ke en so ci a le grond rech ten, ze ker niet in een soort clas si fi ca tie

als of het een zon der het an der zou gaan. Bij elk grond recht zie je dat ze bei de di men sies in

zich dra gen, bij voor beeld in de vrij heid van me nings ui ting en ook in de vrij heid van gods -

dienst. 

De met ho de van het chris te lijk-so ci aal denk en, zo be sluit hij, be perkt zich niet tot on der -

wer pen die nu ac tu eel zijn. Nieu we vraag stuk ken zul len zich op wer pen en ook daar is de ze

denk wij ze op van toe pas sing. De bood schap van het chris te lij ke per so na li teits be gin sel is dat

je men sen niet half half kunt aan vaar den, maar moet res pec te ren en dien over eenk om stig

behan de len. 

Erik Borg man wijst in zijn in lei ding “Alles wat van mij is, is van jou” het po pu lis me aan

als de nieu we so ci a le kwes tie. die, in de woor den van Abra ham Kuy per, “‘de on houd baar heid

van de te gen woor di gen toestand’ aan het licht brengt die zich laat ver kla ren ‘niet uit bij kom sti -

ge oor za ken, maar uit een fout in den grond slag zelf van ons maat schap pe lijk sa men le ven.” 

De vraag waar we vol gens Borgman voor staan is daar om niet hoe we het po pu lis me on -

scha de lijk ma ken, hoe we de ge va ren er van zo veel mo ge lijk uit scha ke len en de pracht i ge sa -

men le ving die wij heb ben te gen hen, de opruk ken de hor den, be scher men. Hun be staan

brengt aan het licht dat de sa men le ving voor lang niet ie der een zo prach tig is, en de vraag

waar wij voor staan is: hoe scha ke len we de zorg en de in zet voor de toe komst die in het po -

pu lis me tot uit druk king ko men, in in een waar ach tig wenk end per spec tief? Hoe ma ken we

de krach ten die nu nog naar het po pu lis me vloei en vrij voor een con struc tie ve vi sie op goed

le ven, op recht vaar dig heid en ge meen schap, op so li da ri teit en res pect? Het ant woord ligt

wat vol gens hem  in de bood schap: ‘alles wat van mij is, is van jou’ en daar om is de ham vraag: 

hoe geef je die bood schap vorm?

Erik Borg man legt ons op dit punt een con creet voor stel voor . Het sluit aan bij het slot

hoofd stuk van zijn boek Over lo pen naar de bar ba ren, dat in het na jaar van 2009 ver scheen.“ Ik

zou uw or ga ni sa ties wil len uit da gen over te ste ken naar de bar ba ren. Pas sons aux bar ba res, la -

ten we over lo pen naar de bar ba ren is, zo als u mis schien weet, een uit druk king van de Fran se

ka tho lie ke in tel lec tu eel en stich ter van de Sint Vin cen ti us ve re ni ging voor ar men zorg

Frédéric Oza nam (1813-1853).

“Ik zou u wil len vra gen als het wa re te rug te ke ren naar dat ont staan smo ment van uw or -

ga ni sa tie. Ik zou u wil len voor stel len de vraag te stel len: als wij niet be ston den, waar om zou -

den we dan nu moe ten wor den op ge richt? Op wel ke on rust in de sa men le ving zijn wij het

ant woord, wel ke maat schap pe lij ke hoop ka na li se ren wij, aan wel ke maat schap pe lij ke be we -

ging dra gen wij bij? Of in een iets an de re taal ge for mu leerd: wel ke so ci a le kwes tie ziet u in het 

veld waar u werkt op doe men, hoe zou u het pro bleem for mu le ren dat op het ter rein waar op

u werk zaam bent — Abra ham Kuy per nog eens — ‘de on houd baar heid van de te gen woor di -

gen toestand’ con creet aan het licht brengt die zich laat ver kla ren ‘niet uit bij kom sti ge oor za -
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ken, maar uit een fout in den grond slag zelf van ons maat schap pe lijk samenleven’? Ik kan het

ook nog zeg gen op een ma nier die iets meer is toe ge spitst op de ac tu e le si tu a tie: waar ziet u in 

uw werk veld kwes ties die fei te lijk tot een po pu lis ti sche re ac tie lei den, of ge mak ke lijk zou den

kun nen leiden?”

Go vert Buijs spreekt in zijn in lei ding “Le ve de bur ger lijk heid” over de pijn bij al ler lei

groe pen in on ze sa men le ving, de pijn die er wel licht toe leidt dat men Wil ders stemt of er

wel licht toch on der huids eni ge sym pa thie voor heeft? Hij spreekt voor al over de on der lig -

gen de er va ring en, be hoef ten, frus tra ties, ver wach ting en. Hij wil niet ver oor de len, maar be -

grij pen, pro be ren mee te voe len, wat so ci o lo gen noe men ‘verstehen’. 

We zijn — zo be toogt Go vert Buijs — ge tui ge ge weest van twee re vo lu ties, de eer ste

heb ben de ou de ren on der ons nog vol op mee ge maakt, de ja ren ’60. De twee de, daar zit ten

we nog mid den in — en jong eren zit ten daar dui de lijk an ders in dan ou de ren. Het is de ze

twee de re vo lu tie die hij voor al wil pro be ren te be grij pen. 

Zijn ana ly se loopt uit op een taak stel ling voor de chris te lijk so ci a le be we ging. “Het is es -

sen tieel dat de ze be we ging, zo als dat te gen woor dig wel heet, ‘in haar kracht komt’, op staat,

en doet waar ze goed in is. En dat is ... bur ger lijk heid, dat is kneu te rig heid, trut tig heid, spruit -

jes, ge ra ni ums, of ...?”

De chris te lijk so ci a le be we ging, zo be toogt hij, zou een dui de lij ke plaats kun nen in ne men 

te mid den van de nieuw-bur ger lij ke as ser tie ven, als eng ineers of com mu ni ty. Het zou zelfs wel

eens kun nen zijn dat de aan ja gers van de ze groep, de nieuw bur ger lij ke as ser tie ven, puur em -

pi risch ge spro ken, juist door chris te lijk-so ci aal ge ïnspireerde men sen zul len wor den ge -

vormd, en zul len moe ten wor den ge vormd. Maar dit mag en zal niet be te ke nen dat de ze be -

we ging ex pli ciet en ex clu sief chris te lijk moet zijn. Ie der die op wel ke gron den dan ook, mee

wil doen, is wel kom. 

Toch ziet Buijs een dui de lij ke rol als aan ja ger voor de chris te lijk-so ci a le be we ging. Hij

ziet geen an de re le vens be schou we lij ke tra di tie waar in zo veel er va ring met, en zo veel in zicht 

in het con cre te men se lij ke sa men le ven is ont wik keld. Of het nu gaat om de res tan ten van li -

be ra lis me of so ci a lis me, of dat het gaat om al ler lei vor men van nieu we spi ri tu a li teit — eng -

ineers of com mu ni ty in de zin van Pau lus en van de chris te lij ke tra di tie breng en ze, in hou de lijk

ge zien, ei gen lijk niet voort. De voor oor log se Fran se fi lo soof Hen ri Berg son, Jood van ge -

boor te, im mens po pu lair in zijn da gen, noem de na een in ten sie ve ver ken ning van al le gro te

gods dien sten, het chris te lijk ge loof een mys ti cis me com plet, een vol le di ge mys tiek, om dat het

niet al leen de mens zijn ei gen ziel deed ver ken nen, de weg naar bin nen, maar ook de mens

uit no dig de tot be trok ken heid bij de men sen en de we reld om zich, de weg naar bui ten. 

En er is nog een die pe re re den. Go vert Buijs spreekt over de pijn van ge meen schap. Ge -

meen schap bou wen kost tijd, kost in span ning, kost soms frus tra tie. Je moet te gen een stoot -

je kun nen. Waar om zou je het dan doen? Het gek ke is, zo voert Buijs aan, dat Pau lus die cal -

cu le ren de vraag niet stelt. Waar om niet? Omdat hij eerst al zelf in een ge meen schap

ge no digd ís. Dat was agapè, vol gens Pau lus, en hij wordt he le maal ly risch als hij er over be gint. 
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Agapè is een ge meen schaps tich ten de kracht, die ie der mens, mét de in di vi du e le ei gen heid,

uit no digt tot par ti ci pa tie op voet van ge lij kwaar dig heid in een ge deel de we reld. Dat was Pau -

lus over ko men. 

En Buijs lijkt te zeg gen dat ons dat ook nu kan over ko men. “De Heer no digt uit, men sen

gaan in eens op hun voe ten staan. En die men sen denk en ver vol gens ‘laat ik dat eens pro be -

ren na te doen.’ Ik zet me in voor an de ren, om dat ik weet, be sef, in adem, en me zelf oe fen in

het in ade men van het be sef dat er al naar mij is om ge ke ken, dat de Heer zich al voor mij heeft 

ing ezet. Imi ta tio, na vol ging is zo de kern van ge meen schaps vor ming. Kor tom: na vol gers ge -

vraagd. Per soon lijk ver moed ik dat een eng ineer of com mu ni ty het ge woon niet echt vol houdt,

als zij of hij niet ademt in die ruim te, ver trekt van uit die om vat ten de, schenk en de, ge na di ge

ge meen schap. Het is daar om niet on denk baar dat na de haus se van al ler lei vor men van spi ri -

tu a li teit die men als ‘New Age’ om schrijft, de chris te lij ke spi ri tu a li teit, de ze mys ti cis me com plet,

in de der de ge ne ra tie een her ont dek king wacht, als men ten min ste de maat schap pe lij ke ver -

vreem ding enigs zins wil te rug dring en en de moed heeft de zelf ver vreem ding on der ogen te

zien.”

Cir ca 240 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 en re dac teur
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Jan Jo cob van Dijk

Pre sen ta tie van: Jan Ja cob van Dijk, re dac tie: Daar om doen we het zo — over pu blie ke

mo raal. Kam pen: Uit ge ve rij Kok, 2010, isbn 978 90 435 1872 7

In de af ge lo pen maan den strui kel de ik re gel ma tig over het be grip mo raal. Ik kon de 

te le vi sie niet aan zet ten of ze had den het weer over mo raal. “De ze uit slag geeft ons

weer mo raal. De ze wed strijd heeft ons weer vol doen de mo raal ge ge ven om over

drie da gen de hal ve fi na le te spe len. En met de ze mo raal zul len we die ze ker win -

nen.” “Door de goe de pres ta ties in die etap pe heeft de ploeg zo veel mo raal ge kre -

gen dat ze mor gen de zwa re etap pe goed aank un nen.” Mo raal in de sport heeft te

ma ken met pas sie, er voor gaan, moed heb ben, pijn willen lijden om een goed

resultaat te scoren.

Gaat dat ook op voor de pu blie ke mo raal? Heb ben we een goe de pu blie ke

mo raal no dig om pijn te kun nen verd ra gen om het hoog ste doel te kun nen be rei -

ken? Voor dat we de ze vraag kun nen be ant woor den moe ten we eerst na gaan wat

we on der pu blie ke mo raal ver staan. Daar zijn boe ken vol over ge schre ven, maar

al om wordt dat nu ge zien als het ge heel van nor men en waar den in het pu blie ke

do mein. De spel re gels om de publieke ruimte te reguleren.

Het al ge me ne ge voel is dat het ach ter uit gaat met de pu blie ke mo raal in de Ne -

der land se sa men le ving. Het blijkt uit on der zoek van de Til burg se Uni ver si teit, dat 

dit beeld niet over een stemt met de wer ke lijk heid. Men sen hech ten nog steeds

Prelude: “Zo doen wij dat” | Over publieke moraal 5
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zeer aan nor men en op di ver se ter rei nen nog ster ker dan in het ver le den. Maar an de re waar -

den en nor men lij ken min der be lang rijk te zijn, zo als een ver bod op eu tha na sie en abor tus. In 

het on der zoek wordt wel is waar aang ege ven dat som mi ge waar den en nor men nog steeds

breed wor den ge deeld, maar daar mee is nog niets ge zegd over de na le ving van die waar den

en nor men. Dus dat algemene gevoel kunnen we nog steeds niet ontkennen

Chris te lijk so ci aal denk en gaat er van uit dat men sen al leen in re la tie tot el kaar tot hun

recht ko men. Daar voor zijn ge meen schap pen no dig, die een ge za men lijk doel heb ben. Er is

pas spra ke van een ge meen schap wan neer er ook hel de re spel re gels zijn vast ge steld. Re gels

die dui de lijk ma ken op wel ke wij ze de doel stel ling en van de gemeenschap bereikt worden.

Er zijn grof weg twee soor ten ge meen schap pen te on der schei den. Ge meen schap pen met 

een mo ge lijk heid tot uit tre ding en daar waar dat schier on mo ge lijk is. Sport ve re ni ging en en

po li tie ke par tij en be ho ren tot de eer ste ca te go rie, een ge zin tot de twee de. Maar waar valt nu

de staat on der? Is dat een ge meen schap waar men sen uit kun nen tre den of juist niet? Waar -

om is de ze vraag re le vant? Omdat de ze vraag ge vol gen heeft voor de ma nier waar op men sen

met de spel re gels mo gen om gaan. Als men sen vrij wil lig zijn toe ge tre den, heb ben ze ex pli ciet

ing estemd met de re gels. Als ie mand lid wordt van een voet bal ve re ni ging en dan voor stelt

dat er voort aan hand bal wordt ge speeld, zal ie der een hem dui de lijk ma ken dat dit niet de

bedoeling is. Maar geldt dat ook voor ingezetenen in een land? 

Wie heeft in vloed op de pu blie ke mo raal en wie zou dat moe ten heb ben? In het ver le den

was er een eli te, wa ren er ker ken en het par le ment. Maar ze heb ben hun rol ver lo ren. Wie zou 

die rol nu moeten spelen?

De over heid heeft hier een spe ci a le po si tie; wel ke rol moet de over heid in de ze spe len?

Er is de op vat ting en van Cees Klop en an de re com mu nau ta ris ten. Daar te gen over zijn er de

li be ra len, zo als John Rawls, die juist vond dat de over heid een neu tra le po si tie moet in ne -

men. Als we naar de Ne der land se si tu a tie kij ken, moe ten we con sta te ren dat we hier nog een

stap verd er zijn ge gaan, na me lijk een vij an di ge houding tegenover sommige waarden en

normen.

Er zal voor al om ge zien moe ten wor den naar de po si tie van het maat schap pe lijk mid den -

veld. Zij zul len voor al het mo re le ge sprek op gang moe ten hou den. Ze moe ten bur gers op -

voe den in de ze. De po si tie van het mid den veld is geen mak ke lijk, zo als Bec ker te recht in zijn

bij dra ge laat zien. Want het mid den veld moet zo wel be lang en be har ti gen — wat met een an -

de re taal en ar gu men ten ge beur t — als hun le den mee ne men in de dis cus sie over de spel re -

gels van de sa men le ving. En daar wringt het soms.
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Re ac tie

Her man Kai ser

Het ge schre ven woord is no dig voor de con ti nu ïteit en diep gang van on ze be we ging. Wij

staan mid den in de maal stroom van de ge schie de nis. We na de ren een draai kolk en zit ten daar

mis schien al in. Er is meer dan ooit be hoef te aan ba kens, aan licht pun ten. 

Er is een be hoef te aan vei li ge ha vens om voor ank er te gaan, niet aan vlucht ha vens. We

moe ten nieu we la ding en krach ten op doen.

Ons cong res kan de ze da gen zo’n werk ha ven zijn. Het cong res gaat over pu blie ke mo -

raal, en over de struc tuur waar bin nen die duur zaam kan door wer ken. Het boek Zo doen wij dat

heeft mij ener zijds het ge voel van een rus ti ge ank er plaats ge ge ven. Ander zijds heeft het nog

meer bij ge dra gen aan een be paald soort ver war ring die zich in ie der ge val bij mij heeft ge nes -

teld. Want rond om het be grip pu blie ke mo raal doe men tal van dilemma’s op. Mis schien is de 

groot ste verd ien ste van dit boek dat het de ze dilemma’s ex pli ciet maakt en dat wij niet in de

val kuil te recht ko men van on ze ei gen voo ring eno men heid.

Als pu blie ke mo raal meer is dan de op tel som van de op vat ting en van in di vi du e le per so -

nen, waar ligt dan de bron van die mo raal? Ik kan als chris ten niet ac cep te ren dat mo raal een

kwes tie is van de helft plus een. Als de mo craat ga er ik wel van uit dat wet ten wor den  aan -

genomen met een meer der heid van stem men. Ik kan dit span nings veld al leen over brug gen

Prelude: “Zo doen wij dat” | Over publieke moraal 7

Het eer ste exem plaar van Zo doen wij dat wordt door Jan Ja cob van Dijk over han digd aan Her mand

Kai ser en mr. Piet Hein Don ner



door mijn per soon lij ke re flexie als chris ten niet als dog ma op te dring en aan an de ren, maar

door er open en trans pa rant met an de ren over in di a loog te gaan. De mo cra tie is meer dan het 

af tik ken van meer der heids be slui ten. De mo cra tie is voor al het ge za men lijk zoe ken en de len

van mo re le kern waar den die uit druk king zijn van een diep ge voel de hu ma ni teit.

De mo cra tie ver on der stelt een mo re le di a loog. Die di a loog ver on der stelt op haar beurt

weer een open hou ding van al le bur gers en po li tie ke stro ming en om daa dwer ke lijk met el -

kaar in ge sprek te wil len zijn. In die de mo cra tie is geen ruim te voor min ach ting. Als het open

de mo cra ti sche kli maat wordt be dor ven door min ach ting ont staat er een ket ting re ac tie. Dit

leidt tot een draai kolk van res pect loos heid en voor oor de len.

In zo’n draai kolk lij ken wij nu te recht te zijn ge ko men. Alleen de de mo cra tie kan zelf die

draai kolk stop pen. Dat kan niet van bo ven af door de staat. Dat kan al leen als bur gers en hun 

maat schap pe lij ke or ga ni sa ties el kaar voor hou den dat wij zon der con sen sus over een pu blie -

ke mo raal in vij and schap te gen over el kaar ko men te staan. Dit is met na me ook een oproep

aan de maat schap pe lij ke or ga ni sa ties van chris te lijk-so ci a le sig na tuur om die uit da ging aan te 

gaan. Je kunt het de po li tiek ver wij ten dat ze ver vreemd raakt van de ge wo ne men sen in hun

al le daag se prak tijk en pro ble men. Maar wij moe ten het voor al ons zelf ver wij ten als wij te

bang of te laks zijn om zelf de mo re le di a loog aan te gaan.

De gro te be te ke nis van het boek is voor mij dat het dui de lijk maakt dat de mo re le im pact

van de chris te lij ke en ka tho lie ke so ci a le leer niet tot stand komt door ge schrif ten al leen, maar 

voor al van de door ver ta ling naar het da ge lijks le ven van men sen. Niets is zo over tui gend dan 

ech te “events” in het le ven van men sen. De mo re le di a loog in de de mo cra tie breng en wij

niet verd er door een nieuw soort mo reel fun da men ta lis me te gaan pre di ken. Juist te gen over

het fun da men ta lis me van an de ren (van wel ke aard ook) moe ten wij pu blie ke mo raal ver ta len

in een deugd zaam op tre den door on ze or ga ni sa ties. Wij moe ten voor beel den la ten zien hoe

het wel kan en hoe het ei gen lijk moet. Dat geldt voor on der ne mers, ar bei ders, voor de zorg,

het on der wijs, de me dia en ook de ker ken.

Macht en mo raal moe ten niet el kaars te gen po len zijn. Als de pu blie ke mo raal slechts de

pi ket paal tjes is waar mee het strijd perk van de macht wordt af ge ba kend, kun je wach ten op

het mo ment dat de macht de pi ket paal tjes zelf gaat ver plaat sen. In een de mo cra ti sche rechts -

staat moet de po li tie ke machts uit oe fe ning zelf doord renkt zijn van de pu blie ke mo raal. Die

mo re le in put moet per de fi ni tie uit de sa men le ving zelf ko men. Dat is de kern van on ze wes -

ter se de mo cra tie.

Er is een ze ke re schroom om die mo re le in put te le ve ren, ook door de ver te gen woor di -

gers van de chris te lijk-so ci a le be we ging. Voor je het weet word je im mers uit ge maakt voor

mo ra list of pa ter na list. Ze ker in ons land is het waar den re la ti vis me zo ver door ge sla gen dat

waar den neu tra li teit de eni ge pu blie ke vei li ge ha ven lijkt.

Juist in de ze we ken is het van groot be lang dat de po li tiek (en ze ker de op chris te lij ke

grond slag ge fun deer de po li tiek) zich ont vank elijk toont voor mo re le oproe pen uit de sa men -

le ving (en dan ze ker van uit het chris te lijk-so ci aal maat schap pe lijk mid den veld). Maar die
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oproe pen zijn vrij blij vend als zij niet ge kop peld zijn aan het han de len van de or ga ni sa ties zelf 

en de wij ze waar op de ze or ga ni sa ties zich in het da ge lijks le ven voor ge wo ne men sen ma ni -

fes te ren. Als wij wor den mee ge sleept in het op por tu nis me van de pu blie ke opi nie kun nen wij 

als ver te gen woor di gers van de chris te lijk-so ci a le be we ging geen vuist meer ma ken. John

Jaak ke be schrijft wat er ge beurt rond de sport. Per soon lijk was ik gecho queerd hoe veel land -

ge no ten de ver lo ren fi na le ink leur den.

Chris te nen moe ten het zout der aar de zijn. Sterk, pit tig. Niet om op al le slak ken te leg -

gen. Maar om smaak en kracht te ge ven aan het da ge lijks brood van ons al le maal. Piet Ha zen -

bosch wijst in dit boek er op dat elk mens, of hij dat al dan niet er kend, is ge scha pen naar

Gods beeld en ge lij ke nis en dat op grond daar van elk mens res pect verd ient. Daar van iets af

doen is zor gen dat het zout zijn kracht ver liest. Piet Ha zen bosch roept daar om de Chris te lij -

ke vak be we ging op geen on der scheid te ma ken tus sen men sen als dra gers van Gods beeld en 

ge lij ke nis en een ie der die dat wel doet in het pu blie ke do mein gron dig te be strij den. Ik maak

graag de ze oproep tot een oproep voor ons al le maal en ik be veel de be strij ding van al len die

ong erecht vaar digd on der scheid ma ken van har te bij u al le maal aan.

Prelude: “Zo doen wij dat” | Over publieke moraal 9



Pu blie ke Mo raal II — Reactie van Piet Hein Donner

Piet Hein Donner

“Erst kommt dass Fres sen, dann die Mo ral.” In Duits land zou den we eerst ge ge ten heb ben

en dan pas over pu blie ke mo raal ge spro ken heb ben. In Ne der land zeg gen we: “De boe ren

heb ben di kwijls dorst; zij hou den van een kor te preek en van een lange worst.” Ik geef toe, de

strek king dekt el kaar niet he le maal, maar de geest is de zelf de. Daar om be spre ken we in

 Nederland de mo raal voor het di ner, maar er geldt wel: houdt het kort. Het di ner wacht en

Ernst moet ook nog spre ken. 

Dank voor de ze nieu we bun del. Ik kreeg de tekst los bla dig mee op va kan tie. Het biedt

tijd om wat meer tijd te ne men. Hou me ten goe de. Het is niet zo dat ik mijn va kan tie door -

breng met het le zen van mo re le wer ken. Ik heb niet al le bij dra gen ge le zen. Maar ge noeg om

een beeld te krij gen van de ve le fa cet ten die be licht wor den. Het is als met een di a mant; het

on der werp oogt in pri mi tie ve staat als een ma tig door zicht i ge steen. Pas door het slij pen van

de fa cet ten wordt het on der werp door zicht i ger en krijgt het steeds meer waar de. De ze bun -

del vult de fa cet ten aan die in eer de re pu bli ca ties zijn ver sche nen, zo als de bun del: ‘Publieke

gerechtigheid’ ter na ge dach te nis van Kees Klop. Zij geven het onderwerp glans. 

Wel be gin ik be hoef te te krij gen aan bre der, om vat tend be toog. Abra ham Kuy per zou

ooit ge zegd heb ben je bij een boek het in lei den de hoofd stuk met de pro bleem stel ling moet

le zen en het af slui tend hoofd stuk met con clu sies, en dan weet je wat er tus sen staat. Staat het

er niet, dan deugt het boek niet en is het niet de moei te waar de om te we ten wat er wel staat.

Het pro bleem van een bun del over een on der werp is dat als je de eer ste en de laat ste bij dra ge

hebt ge le zen, je nog niet weet wat er in de andere staat.

Ik zeg dit om dat mij bij het le zen van de ver schil len de bij dra gen de vraag be kroop: heb -

ben we het nu over pu blie ke mo raal als fe no meen — een re sul tan te van krach ten en ac to -

ren — dat er is of niet, of heb ben we het over een pro duct, waar we ac tief en be wust schep -

pend aan bij dra gen. Heb ben we het over waar den, re gels of in sti tu ties of over pro ce du res en 

ge brui ken. Ui tein de lijk kom je uit bij de vraag: waar om vin den we in on ze kring die no tie van

pu blie ke mo raal zo be lang rijk. Dat zijn vra gen die niet uit put tend in het be stek van een

 bijdrage be spro ken kun nen wor den. 

Er zijn in de loop van de ge schie de nis ve le scham pe re op mer king ge maakt over mo raal

en pu blie ke mo raal. “Het is wat men van an de ren eist” (Dum as). “Niets be hoeft zo veel ver -

be te ring als de ge woon ten van an de ren” (Mark Twain). “Te veel mo ra lis ten be gin nen met

een af keer van de wer ke lijk heid: een af keer van de mens zo als hij is.” Toch zit daar de kern in, 

waar om in chris te lijk so ci aal denk en pu blie ke mo raal zo’n be lang rij ke plaats in neemt. Het

gaat in der daad in be lang rij ke ma te om de vraag: wat mo gen wij van an de ren in een ge meen -

schap ver wach ten en waar zul len we zelf mee moe ten le ven. Niet: wat moe ten we ze voor -

schrij ven; dat is een vraag van wet ge ving. Na tuur lijk wer ken mo re le oor de len door in wet ge -
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ving, zo als Sap be schrijft. Daard oor her ken nen we ons in die wet ten. Maar de pu blie ke

mo raal is wat we naast de wetgeving van elkaar mogen verwachten, zonder dat we het van

elkaar kunnen eisen. 

Wie uit gaat, zo als in het chris te lijk so ci aal denk en, van de mens als zelf stan dig per soon,

die even wel niet bui ten een ge meen schap kan be staan, zal zich moe ten bui gen over de vraag

wat er no dig is om een ge meen schap te bin den: waar toe be staat een ge meen schap en van uit

wel ke waar de blijft men bij een. Staat en over heid zijn daar bij niet de eni ge of zelfs maar eer -

ste ge meen schap. Ge zin, fa mi lie, werk kring, buurt, so ci a le om ge ving zijn an de re en vaak be -

lang rij ker ge meen schap pen waar in men sen le ven. Maar de staat is wel de ge meen schap waar

men niet uit kan stap pen. In es sen tie gaat het der hal ve om de pu blie ke mo raal als element en

als voorwaarde om vruchtbaar samen te leven. 

Ge meen schap ver on der stelt dat men het niet ten prin ci pa le on eens is over ele men tai re

waar den die aan het maat schap pe lijk ver keer ten grond slag lig gen en die men ook van el kaar

kan en mag ver wach ten, zon der dat het om wet te lij ke re gels gaat. Wet ge ving is slechts het

topje van de ijs berg van maat schap pe lij ke re gels, ge meen schap pe lij ke waar den, ge brui ken en 

be lang en en et hi sche over tui ging en. Daar in ligt ech ter ook be slo ten dat het bij pu blie ke mo -

raal gaat om de van zelf spre kend he den die aan het maat schap pe lijk ver keer ten grond slag lig -

gen of ster ker nog de van zelf zwijg zaam he den. Zo dra het no dig wordt om de pu blie ke mo -

raal te be spre ken, kom je in de ge va ren zo ne. Er is wel ge zegd dat het met de fun da men ten

der mo raal is als met alle andere fun da men ten: als je er te veel omheen graaft, zakt het

gebouw erboven in. 

Om die re den vraag ik mij af of we op dit mo ment ge rust mo gen zijn over de pu blie ke

mo raal. Na tuur lijk, er zijn veel licht pun ten. Maar een van de be lang rijk ste graad me ters van

pu blie ke mo raal, de po li tie ke eens ge zind heid — de con cor dia waar uit res par vae cres cunt — laat

nu juist een toe ne men de ver brok ke ling en po la ri sa tie zien; niet op het punt van be lang en en

po li tie ke vi sies, maar op het punt van fun da men te le waar den en mens vi sie. Dat blijkt ook uit

de wij ze waar op de denk beel den en ge bruik te de bat met ho den een splijt zwam wor den in tal

van an dere groe pen. Het hui di ge de bat bin nen het CDA over sa men wer king met de PVV il -

lus treert dat. 

Het mo ge zo zijn dat Ne der lan ders over veel vraag stuk ken nog ge lijk denk en en min der

per mis sief zijn dan we van ons zelf denk en. Indien we geen ade qua te ma nier vin den om om

te gaan met een di ver gen tie over fun da men te le waar den en niet verd er ko men dan el kaar

ver ket te ren, dan moe ten we gro te zor gen heb ben over de pu blie ke mo raal. Want dan kan op

ie der mo ment over ie der vraag stuk een der ge lij ke dis cus sie ont staan. Dan is de pu blie ke mo -

raal niet sta biel, maar fra giel. Dan is de ge meen schap op zand ge bouwd. Te recht zei Kai ser

net: pu blie ke mo raal is niet een kwes tie van schrij ven en be schrij ven, maar van doen en di a -

loog. Als men het de bat van de af ge lo pen ja ren ziet, en in het bij zon der dat van de af ge lo pen

maan den en we ken, dan lijkt het wel of de di a loog niet verd er komt dan het op ho ge toon uit -

wis se len van af keer over elkaars standpunten en het doen blijft steken in met de rug naar

elkaar staan. 

Prelude: “Zo doen wij dat” | Over publieke moraal 11



Hoe gaat pu blie ke mo raal ver lo ren? Is dat on ver mij de lijk, een soort van so ci o lo gi sche

wet van de maat schap pe lij ke ther mo dy na mi ca: dat or de en con sen sus on ver mij de lijk tot

cha os ver val len, tot maat schap pe lij ke en tro pie. De ge schie de nis wijst an ders uit. Sa men le -

ving en kun nen zich re vi ta li se ren. De wij ze waar op men daar in om gaat met wat verd eeld en

ge za men lijk op pakt wat ge meen schap pe lijk is, zijn daar bij van be pa len de in vloed. Even zo is

het ver loop van een pu blie ke mo raal niet een kwes tie van het on ver mij de lijk ver loop van

maat schap pe lij ke pro ces sen, maar van ver waar lo zing of om dat ze voor werp wor den van

maat schap pe lijk de bat en con tro ver se. In beide gevallen verliezen waarden en normen van

publieke moraal hun vanzelfsprekend karakter. 

Bei de pro ces sen zijn werk zaam. Ver waar lo zing in de vorm van een ge lei de lij ke ero sie van 

in sti tu ties of waar den, wel ke wordt toe ge dekt met ar gu men ten als: moet kun nen, geen aan -

dacht aan bes te den, zal wel los lo pen, is op ie der mo ment werk zaam. Het is een pro ces dat

zicht baar is in veel van de bij dra gen in dit boek. Het te geng estel de pro ces, het ver schijn sel

dat ele men ten van de pu blie ke mo raal voor werp wor den van hef tig de bat, con tro ver se en

groei en de te gen stel ling, is door gaans zicht baar der. Ui ter aard is dat op dit mo ment het meest

zicht baar in de wij ze waar op de heer Wil ders al enk ele jaren waarden die anderen fun da men -

teel achten, wraakt en aantast. 

Hef ti ge de bat ten over fun da men te le waar den zijn niet nieuw. Het is van daag pre cies 170

ja ren gel den dat de Bel gi sche op stand be gon; de kiem daar van was de waar de ring voor de

ver wor ven he den van de Fran se Re vo lu tie; mo der ni se ring, li be ra le vrij he den en ge lijk heid.

De bei de ge meen schap pen die uit die op stand zijn ont staan, Bel gië en Ne der land, wor den al -

le twee nu ge con fron teerd met de ge vol gen van een ja ren lang po la ri se rend de bat. De Bel gen

heb ben de vraag stuk ken rond de on vre de in Vlaan de ren ge dacht te kun nen oplos sen door

be paal de op vat ting en weg te druk ken en te iso le ren. Maar als een palm zijn ze te gen het ge -

wicht in ge groeid en be pa len nu de be sluit vor ming. In Ne der land heb ben we ge meend de

idee ën en zor gen die zich in de ge dach ten van eerst For tuyn en nu Wil ders (bij al le ver schil -

len daar tus sen) ver tolkt voe len, eerst te moe ten ba ga tel li se ren, vervolgens te laten passeren,

en in de laatste tijd te willen veroordelen en uit te slui ten. Maar ook die aan pak heeft tot dus -

ver al leen maar ge leid tot een ge sta ge groei en ver har ding van op vat ting en. 

Bij op vat ting en waar we het prin ci pieel niet mee eens zijn en die in on ze ogen de grond -

sla gen van de sa men le ving aan tas ten, is de ver lei ding al tijd groot om daar met af keer en af -

keu ring en op te re a ge ren, je er af zij dig van te hou den en de sa men wer king op te zeg gen met

wie die ideeën uit draagt. Ik zeg het zo scherp om dat ik de af ge lo pen maan den ook van de

kan sel scherpe veroordelingen heb gehoord. 

Ik ga me hier niet uit spre ken over de keu zes waar het CDA de zer da gen voor staat. Dat is

een po li tie ke par tij, zij het dat een po li tie ke par tij al he le maal mee moet we gen welk ef fect sa -

men wer ken of niet sa men wer ken heeft op de groei en ont wik ke ling van de ge wraak te

politieke be we ging. Want men is niet al leen ve rant woor de lijk voor wat men be sluit, maar

ook voor de ge vol gen daar van. Met an de re woor den: draagt sa men wer ken of niet sa men wer -

ken bij aan de groei in de toe komst?
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Ik stel het vraag stuk hier aan de or de om dat op den duur al le or ga ni sa ties met de ze vra -

gen te doen krij gen. Ver gis u niet; dit soort fun da men te le uit een zet ting en werkt door in al le

or ga ni sa ties en ver ban den. Ve len zul len mo ge lijk voor de vraag ko men of men moet sa men -

wer ken of niet. Het ant woord dat daar op ge ge ven wordt zal be pa lend zijn voor de ont wik ke -

ling van de pu blie ke mo raal. Daar om zul len we ons af moe ten vra gen of het meer met on ze

uit gangs pun ten in over een stem ming is, om ie de re sa men wer king prin ci pieel uit te slui ten en

de di a loog te be per ken tot het we der zijds wis se len van mo ties van af keu ring. Of is het meer

in over een stem ming met chris te lijk so ci a le uit gangs pun ten om di a loog en eve nu teel sa men -

wer king aan te gaan, zij het even tu eel met een ver hoog de dijk be wa king voor de uit gangs pun -

ten en waar den, om zo toch weer de ge meen schap pe lij ke grond te vin den van waar uit mo ge -

lijk de prin cipële te gen stel ling ont kracht kan worden.

Ik leg de vraag hier slechts neer. Ik ga haar niet be ant woor den, maar de wij ze waar op we

op die vraag een ant woord ge ven is mo ge lijk van gro te in vloed op de ont wik ke ling van de pu -

blie ke mo raal.

Wil len we de pu blie ke mo raal die hoort bij het ‘huis om in te wonen’ be wa ren en ont wik -

ke len, dan zul len we im mer een vrucht ba re aan pak moe ten ont wik ke len om met exis ten ti ële

ver schil len om te gaan. Want pu blie ke mo raal is niet een ge ge ven si tu a tie, maar een dy na -

miek. De po li tiek in Bel gië en Ne der land heeft de juis te aan pak nog niet ge von den, maar

staat wel voor de keu ze om even tu eel nieu we we gen in te slaan. Maar ook hier zou den maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties de weg kun nen ver ken nen. Wie de pu blie ke mo raal ter har te gaat, is 

daar toe ge roe pen.

Ik zie dus uit naar het vol gen de boek van Jan Ja cob.

Prelude: “Zo doen wij dat” | Over publieke moraal 13



Ernst Hirsch Bal lin

Het chris te lijk-so ci aal denk en on der scheidt zich van an de re stro ming en door de

mens cen traal te stel len zo wel in de ana ly se van maat schap pe lij ke pro ble men, als in

de oplos sing en voor de ze pro ble men. Om een ant woord te bie den op de on ze ker -

heid van de ze tijd, moet het chris te lijk-so ci a le ge dach te goed op nieuw wor den ge for -

mu leerd. Dit ver eist moed en vi sie. 

De cen tra le plaats van de mens in het chris te lijk-so ci aal denk en is ook her ken -

baar in het the ma van het CSC 2010: ‘een huis om in te wonen’. Hoe kun nen we sa -

men le ven in een be woon ba re maat schap pij? Hoe slaan men sen de han den in een

om maat schap pe lij ke pro ble men op te los sen? Hoe krij gen so li da ri teit en we der ke -

rig heid ge stal te in de he den daag se sa men le ving? Hoe ver ster ken we het on der linge

ver trou wen en ook het ver trou wen in de in sti tu ties van de de mo cra ti sche rechts -

staat?

He rij king

In het ont staan van de Ne der land se staat spe len dij ken een gro te rol. Men sen ging en 

met el kaar een ver band aan waar in de dij ken wer den aang elegd en de ve rant woor de -

lijk heid voor de ze dij ken met el kaar werd ge deeld. Zo ont stond een struc tuur die be -

scher ming bood, maar waar in ook ver plich ting en wer den op ge legd, zo als de be ta -

ling van wa ter schaps bel as ting en. Het aan leg gen, on der hou den en be wa ken van de

dij ken is een me ta foor voor de be te ke nis van de staat. In de sa men wer king zat een

ver plich ting — die men sen zich zelf opleg den — om al le maal mee te doen. Daar in
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zat al de in slui ting be gre pen van ie de re bur ger die ach ter de dij ken wil de wo nen en dus ook de

no tie dat nie mand mocht wor den bui teng eslo ten. Dat beeld over het ont staan van de Ne der -

land se sa men le ving heeft nog al tijd een ac tu e le be te ke nis. Om de de mo cra ti sche rechts staat

be woon baar te hou den moet je men sen er bij be trek ken, nie mand uit slui ten en daar om ie der -

een ge lij ke lijk res pec te ren.

Het idyl li sche beeld van het land dat in ge za men lij ke ve rant woor de lijk heid is op ge bouwd 

ach ter de dij ken, staat in con trast met de ver war ring in de sa men le ving van nu. Een ver ken -

ning van de ver schil len de do mei nen van de sa men le ving kan hel pen om het ant woord te for -

mu le ren op de vraag naar de oor za ken van de toe ne men de on ze ker heid, de ver har ding en

het ge brek aan ver trou wen. De ze ana ly se is niet vrij blij vend en kan niet zon der een her ij king

van het denk ka der waar mee naar de sa men le ving wordt ge ke ken. De ze op dracht geldt ook

het chris te lijk-so ci aal ge dach teng oed: een grond i ge be zin ning op de ei gen uit gangs pun ten en 

maat schap pij vi sie. 

De ze her ij king be perkt zich niet slechts tot de rechts staat of grond rech ten, maar strekt

zich ook uit naar on der wer pen als de ont wik ke ling van de so ci aal-eco no mi sche  verhoudin -

gen of vraag stuk ken als mi lieu en duur zaam heid. Juist op dit soort con cre te vraag stuk ken

kan — als voor beeld van toe ge past chris te lijk so ci aal denk en — een bij dra ge wor den ge le -

verd door een nieu we vi sie ont wik ke len, die ge tuigt van moed en vi sie om de sa men le ving te

ver be te ren. Ik noem als voor beeld de voor stel len van staats se cre ta ris Van Bijs ter veld om de

school uit val tot speer punt van haar be leid te ma ken. Daar mee biedt zij niet al leen de ze

 jonge ren een per spec tief op een be te re toe komst, maar wordt even zeer het ri si co op pro ble -

men op de ar beids markt of over last en cri mi neel ge drag in de kiem ge smoord. 

Een zelf de re de ne ring geldt voor de ana ly se die de com mis sie-Van de Donk heeft ge -

maakt van het drugs be leid in Ne der land. De meer waar de van dit rap port is dat het voor bij

gaat aan de ge brui ke lij ke ar gu men ten over de volks ge zond heid of hand ha ving, maar juist

oog heeft voor de so ci a le pro ble men van drugs ge bruik, waard oor veel al kwets ba re men sen

ook de aan slui ting in onze samenleving dreigen te verliezen. 

De ze twee voor beel den ra ken de kern van de on der schei den de be te ke nis van het chris te -

lijk-so ci aal denk en voor het oplos sen van maat schap pe lij ke vraag stuk ken van de ze tijd: kijk

naar men sen en de ver hou ding en tus sen men sen, kijk naar de oor za ken van hun pro ble men

en pro beer ver vol gens te voor ko men dat men sen wor den uit ge slo ten of an ders zins niet

meer mee kun nen ko men. De ze aan pak vergt soms streng op tre den, maar is al tijd recht vaar -

dig en hu maan. 

Con text

Het chris te lijk-so ci aal denk en staat niet op zich zelf, maar heeft een plaats tus sen de an de re

po li tie ke stro ming en en maat schap pij vi sies in ons land. In de WRR-pu bli ca tie Het ge zicht van de 

pu blie ke zaakbe schrij ven Adri aan se en Van Praag hoe de ou de links-rechts-in de ling van
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po li tie ke par tij en door de ge schie de nis is ach ter haald. In de ze ou de in de ling wer den par tij en

ing edeeld op een so ci aal-eco no mi sche as en een con fes si o ne le as. Vol gens de au teurs zijn de -

ze di men sies niet ge heel verd we nen, maar voe ren twee nieu we di men sies de bo ven toon: een

eco no mi sche en een cul tu re le di men sie. In de eco no mi sche di men sie gaat het on der meer om

de rol van de over heid in de eco no mie, de ma te waar in het eco no mi sche pro ces is ge re gu -

leerd, de ma te waar in er vrij ver keer van per so nen, goe de ren en dien sten is toe ge la ten, etc. In

de cul tu re le di men sie gaat om za ken als im mi gra tie en in te gra tie. Bei de di men sies la ten een

spec trum zien met aan de ene kant open heid of in te gra tie en aan de an de re kant ge slo ten heid

of de mar ca tie. Langs de ze lij nen wordt dui de lijk dat po li tie ke par tij en zich niet een vou dig

meer als links of rechts zijn aan te mer ken. Het on der schei den de ele ment is de ma te van

open heid. 

In het zelf de hoofd stuk sig na le ren de au teurs ook een ver schra ling van het po li tie ke de bat 

in de me dia. Door on der meer de uit brei ding van het me dia-aan bod is een nieu we me di a lo gi -

ca ont staan, waar bij de na druk ligt op com pe ti tie. Sa men vat ting en van de bat ten krij gen de

vorm van wed strijd ver sla gen en in ver kie zings tijd is de aan dacht voor de in houd van

verkiezingsprogramma’s on der ge schikt aan het wed strij de le ment van de ver kie zing en: wie is

de bes te de ba ter en welk team wint?

Het sa men spel van de ze twee ont wik ke ling en leidt tot de con clu sie dat in een com plexer

po li tiek land schap het min der een vou dig is om de in hou de lij ke bood schap in het pu blie ke

de bat naar vo ren te krij gen. Wan neer po li tie ke par tij en hier in on vol doen de sla gen raakt dit

ook het draag vlak voor en het ver trou wen in de po li tiek en haar in sti tu ties. 

De Brit se po li ti co loog Blond duidt de hui di ge ver vreem ding als de keer zij de van de in di -

vi du a li se ring. Bur gers zijn meer en meer op zich zelf aang ewe zen en mis sen de ver trouw de

be scher ming en rich ting van maat schap pe lij ke ver ban den als ker ken en vak bon den. Dit ge -

mis van van so ci a le kring en, waar in men sen van ver schil len de ach ter gron den el kaar ont moe -

ten en vor men, zie je ook te rug in de te kort ko ming en van het he den daag se in te gra tie be leid. 

Toe kom sta gen da

De bouw ste nen voor de toe kom sta gen da van het chris te lijk so ci aal denk en vin den we in de

rij ke tra di tie van denk ers over de ze stro ming. Als te gen wicht voor het wan trou wen in de sa -

men le ving vormt her stel van ver trou wen het uit gangs punt. Ver trou wen mo bi li se ren vergt

een lang du rig vol ge hou den pa troon en een voort du rend be wust zijn dat ver trou wen op elk

mo ment op de tocht kan staan. 

Een twee de ele ment is de her ont dek king van de per soon lij ke waar dig heid van ie de re

mens. Dit komt ook te rug in de om schrij ving die Jo han nes Pau lus II geeft als doel van de so -

ci a le leer: “to pro po se to all men and wo men a hu ma nism that is up to the stand ards of God’s 

plan of lo ve in his to ry, an in te gral and so li da ry hu ma nism ca pa ble of cre a ting a new so ci al,

eco no mic and po li ti cal or der, foun ded on the dig ni ty and free dom of eve ry hu man per son,

16 Een huis om in te wo nen ...



to be brought about in pe a ce, jus ti ce and so li da ri ty.” Aan de ze om schrij ven kun nen we ook

de kern be grip pen so li da ri teit, chris te lijk hu ma nis me, waardigheid en vrijheid ontlenen. 

Als we ons dan af vra gen welk be grip van men se lij ke waar dig heid daar uit voort komt, is

dat de so ci a le recht vaar dig heid, waar bij rech ten be scher ming bie den voor de kan sen die

men sen wor den ge bo den om hun bij dra ge te le ve ren aan de sa men le ving. Daar om heb ik

nooit iets ge zien in het te gen over el kaar stel len van klas sie ke en so ci a le grond rech ten, ze ker

niet in een soort clas si fi ca tie als of het een zon der het an der zou gaan. Bij elk grond recht zie je 

dat ze bei de di men sies in zich dra gen, bij voor beeld in de vrij heid van me nings ui ting en ook

in de vrij heid van gods dienst. 

Jus ti tie be leid

Ook in het Jus ti tie be leid heb ben we in de af ge lo pen ja ren ge zocht naar een her ij king van de

vi sie en de aan pak. Het na denk en over hoe on vei lig heid, over last en cri mi na li teit be ter kan

wor den aang epakt, strekt verd er dan het be trouw baar toe pas sen van de wet. De ze re gels vor -

men het ver trek punt en te ge lijk de waar borg func tie in ons de mo cra tisch rechts be stel. De ze

her ij king van het be leid moet er te vens voor wa ken dat on juis te beel den over maat schap pe lij -

ke pro ble men ont staan, zo als door de pro ble men van in di vi du en toe te schrij ven aan he le

groe pen. Dat leidt niet tot een oplos sing. 

Wat wel werkt is ge richt te kij ken naar de oor za ken van cri mi na li teit en over last. Zo bleek 

eind ja ren ne gen tig dat be paal de soor ten van cri mi na li teit re sis tent wa ren ge wor den voor de

tot dan ge voer de aan pak van ‘fixing bro ken windows’, waar bij snel werd op ge tre den wan -

neer ver loe de ring dreig de. De con sta te ring dat de ze aan pak niet meer vol deed voor be paal de 

vor men van cri mi na li teit noop te tot een een nieu we werk wij ze, die ik eer der heb aang eduid

als ‘fixing bro ken relations’. Veel van moei lijk be heers ba re cri mi na li teit als wang edrag, ge -

weld en hui se lijk ge weld heeft te ma ken met een ont re geld ge drags pa troon, on vol doen de be -

sef van res pect en een door leefd on der ken nen van wat het vraagt om met el kaar sa men te le -

ven. Je ziet bij de ze ple gers een pa troon van pro bleem ge drag, ver keer de vrien den,

drugs mis bruik, etc. De nieu we aan pak richt zich dan op de ve ran de ring van die ver keer de ge -

drags pa tro nen. En om ge keerd, zon der het aan pak ken van de ze fac to ren is de kans op re ci di -

ve ve le ma len gro ter, om dat de fei te lij ke oor zaak niet wordt weg ge no men. 

Dit voor beeld is een uit wer king van de met ho de die het chris te lijk-so ci aal denk en van

ons vraagt. In de ze met ho de staan men sen cen traal, als in di vi du en in hun on der linge ver -

hou ding en. Door ge richt te kij ken naar pro ble men of te kort ko ming en in de men se lij ke ge -

dra ging en kan een ef fec tie ve oplos sing ge von den wor den. In het vei lig heids do mein noe men

wij dit de per soons ge bon den aan pak. 

Een zelf de be na de ring heb ben we ge ko zen ten aan zien van het on der werp mi gra tie. Dit

vraag stuk kent geen sim pe le ant woor den. Van uit som mi ge ge le ding en in de sa men le ving

komt de roep om een rui mer toe la tings be leid. Dit stuit al tijd op het be sef dat Ne der land
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nooit al le men sen die het el ders moei lijk heb ben kan op ne men. Ande re ge le ding en — zo als

het be drijfs le ven — zien juist een toe ne men de be hoef te aan bui ten land se ge spe ci a li seer de

me de wer kers. Wat het mi gra tie be leid dus van ons vraagt is dat wij een zorg vul di ge be oor de -

ling ma ken van die ver zoe ken tot ver blijf, die tot ons ko men. Dit is vorm ge ge ven in twee

nieu we wet ten op het ter rein van asiel en mi gra tie, die on langs door Eer ste Ka mer zijn  aan -

genomen. Op grond van de nieu we asiel pro ce du re kan snel en zorg vul dig, strikt en hu maan

be ke ken wor den wel ke men sen in aan mer king kun nen ko men voor ver blijf en be scher ming

in ons land. Met be hulp van het mo dern mi gra tie be leid heb ben we be te re mo ge lijk he den ge -

creerd voor toe la ting van die mi gran ten, die een be lang rij ke bij dra ge kun nen le ve ren aan on -

ze wel vaart. Geen kwan ti ta tie ve doel stel ling en, maar in di vi du e le af we ging en vor men hier bij

de leidraad. 

Afron ding

De met ho de van het chris te lijk-so ci aal denk en be perkt zich niet tot on der wer pen die nu ac tu -

eel zijn. Nieu we vraag stuk ken zul len zich op wer pen en ook daar is de ze denk wij ze op van toe -

pas sing. De bood schap van het chris te lij ke per so na li teits be gin sel is dat je men sen niet half half 

kunt aan vaar den, maar moet res pec te ren en dien over eenk om stig te han de len.
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Adri aan Borst prijs 2010 voor Mr. Piet Hein Don ner

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

2010 toe aan Mr. Piet Hein Don ner voor zijn 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 -
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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.

Mr. Piet Hein Don ner ont vangt de Adri aan Borst prijs 2010 voor zijn in zet voor so ci a le

ge rech tig heid in woord en daad.

In woord: 

Bij meer de re ge le gen he den heeft Piet Hein Don ner er blijk van ge ge ven zijn han de len te la ten

in spi re ren en mo ti ve ren door een her ken ba re chris te lijk-so ci a le vi sie en le vens over tui ging.

Tij dens het Chris te lijk-So ci aal Cong res 2008 ver woord de hij de ze vi sie als volgt:

“Omdat het so ci a le vraag stuk is ve ran derd, moe ten we op nieuw bezien 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 lage 

loonlanden.

“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 kansen te gebruiken.

“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 zullen met diversiteit moeten leren omgaan.

“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 identiteit gaat het niet.”

Naast woor den, ook de da den: 

Als mi nis ter van SZW maakt hij zich sterk voor “Ne der land als zijn de een wel va rend land

waar men sen graag wo nen. Dat is geen van zelf spre kend heid. Daar heb ben we de bij dra ge van 

ie der een voor no dig. Ik streef er naar dat ie der een mee doet en tot z'n recht kan ko men. We

hou den daar bij oog voor wie echt niet kan.”
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Hij was van 22 ju li 2002 tot 21 sep tem ber 2006 mi nis ter van Jus ti tie. Daar voor was de

heer Don ner on der meer voor zit ter van de We ten schap pe lij ke Raad voor het Re ge rings be -

leid en lid van de Raad van Sta te (1997-2002).

 In 2001-2002 leid de hij een com mis sie die ad vi seer de over de WAO-pro ble ma tiek en in

2002 en 2003 trad hij op als in for ma teur. In de pe ri o de no vem ber 2006-fe bru a ri 2007 was hij

Tweede Kamerlid.

In al de ze func tie is voor hem lei dend het ver trou wen in de dy na miek en ei gen ve rant -

woor de lijk heid van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. Een ken merk dat hij deelt met de chris te -

lijk-so ci a le be we ging en dat hij ook als voor zit ter van het Chris te lijk-So ci aal Cong res mede

heeft uitgewerkt en gevoed.

Van uit ve le func ties heeft de heer Don ner steeds ook de chris te lij ke maat schap pe lij ke or -

ga ni sa ties en denk ers uit ge daagd om van uit hun in spi ra tie een bij dra ge te le ve ren aan het uit -

dra gen en her vin den van de ac tu a li teit van het chris te lijk-so ci a le voor de pro ble men van van -

daag. In meer de re ve rant woor de lijk he den heeft hij ook zich soms op ge heel vrij wil li ge ba sis

ener giek ing ezet om die brug tussen denken en praktijk te slaan.

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 2010 aan Mr. Piet Hein Don ner vol le dig rechtvaardigt.
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Rien Timmer

Ge ach te me neer Don ner, ge ach te vrien den van het Chris te lijk-so ci aal cong res, 

Op de ze ook voor ons bij zon de re avond past na tuur lijk een dank woord. Een gift

als de ze voor het werk van Exo dus ont vang en we im mers niet el ke dag. 

U me mo reer de het zelf al toen u mij eer der de ze week op bel de om te over leg -

gen over uw voor ne men uw prij zeng eld aan Exo dus te schenk en: de re la tie tus sen 

u en Exo dus is een bij zon de re. 

Als mi nis ter van Jus ti tie wees u om prin ci pi ële re de nen meer de re ver zoe ken

van ons om fi nan cie ring af. Dat leid de tot ve le de bat ten in de Twee de Ka mer

waar in ui tein de lijk via amen de men ten en mo ties als nog fi nan cie ring werd af ge -

dwong en. Voor ve le or ga ni sa ties zou zo'n ge schie de nis re den ge noeg zijn om

zeer te verlangen naar een andere minister. 

Toch heb ben de vrij wil li gers en be roeps krach ten van Exo dus dat bij u nim -

mer zo er va ren. Als mi nis ter staat en stond u voor uw stand pun ten, waar we het

wel is waar niet mee eens wa ren, maar die wel bui teng ewoon hel der en con se quent

wa ren. 

Te ge lij ker tijd liet u tel kens óók aan ons blij ken hoe zeer u als mens de in houd

en uit voe ring van ons werk van har te on der steunt. Dat bleek niet in het minst

toen u ons lan de lijk kan toor in Lei den be gin 2006 als mi nis ter van Jus ti tie open de. 
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U hield bij die ge le gen heid een in spi re rend be toog, waar bij u scherp de over eenk om sten én

de ver schil len aang af tus sen de over le vings strijd van het volk Isra ël, zo als weer ge ven in het

bij bel boek Exo dus, en de weg naar een nieu we toe komst, zo als die door ex ge de ti neer den bij

Exo dus wordt af ge legd. Het was een be toog waar som mi ge van uw Jus ti tie-ambte na ren, wat

min der ge schoold in de ta le Ka naäns, met eni ge ver won de ring ken nis van na men, zo

vertrouwden zij mij toe, maar waar u ons zeer mee inspireerde. 

Het zou ons niets ver ba zen, zei den wij toen on der ling bij Exo dus, dat de ze mi nis ter waar

we het soms zo moei lijk mee heb ben, bij een vol gen de kerk col lec te in stil te een ex tra duit in

het zak je doet. Hoe kon den we be vroe den dat we nog eens een col lec te gift van de ze om vang

van u zouden ontvangen! 

Wel licht ho ren die com bi na tie van ei gen schap pen wel bij de naam en het ge slacht Don ner. Ik

denk daar bij in dit ver band aan het Zweed se ei land Got land met zijn pracht i ge Han ze-hoofd -

stad Vis by. Het mooi ste plein in Vis by heet Don ners plats. Het is, net als ver schei de ne ge bou -

wen en stra ten, ver noemd naar Mar ga ret ha Don ner. De ze vrouw, in 1751 we du we ge wor den

van een Duit se koop man uit Lübeck leg de de ba sis voor een om vang rijk han dels en pro duc -

tie-cong lo me raat en daar mee voor de wel vaart van Got land en een groot deel van het Oost -

zee ge bied, en voor het wel zijn van de be wo ners daar. In het lo ka le mu seum valt ze nu nog te

be won de ren als was sen beeld (wie weet, me neer Don ner ...), de boek hou ding op ma kend aan

een hou ten ta fel. Spaar zaam, bij na zui nig, streng, doch zeer recht vaar dig, hard voch tig als het

moest, voor uit stre vend so ci aal als haar ge loof het haar ing af. Niet voor niets noem den haar

me de wer kers haar ‘moe der Donner’, waar ze in het za ken ver keer vol gens de over le ve ring

werd aang espro ken als ‘mis ter ma dam Don ner’, om dat de kooplui, al tijd man, geen raad wis -

ten met de ze een vou di ge maar on ver zet te lij ke vrouw. 

Ik ben het niet na ge gaan, maar het kan haast niet an ders dat er een ge ne tisch ver band be -

staat tus sen de ze Got land se Don ner, en de man die van avond de Adri aan Borst prijs ontving. 

We zijn zeer ver eerd dat Exo dus van u het geld dat bij de ze prijs hoort mag ont vang en. U in -

spi reert daar mee on ze me de wer kers, on ze vrij wil li gers, maar voor al ook al die hon der den ge -

de ti neer den en ex ge de ti neer den om voort te gaan op de ing esla gen weg. Om te bou wen aan

mo ge lijk he den voor men sen met een ge bro ken ver le den, zo dat al die in di vi du e le le vens daa d -

wer ke lijk tot recht kun nen ko men. Voor de mees te van on ze be wo ners en maat jes is het le ven 

com plex, en wor den po si tie ve re sul ta ten slechts met val len en op staan be reikt. Het vin den en

be hou den van goe de huis ves ting, het vin den en be hou den van werk, het aang aan en on der -

hou den van re la ties met men sen die om jou ge ven en om wie jij kunt ge ven: het vergt heel

veel, en is in on ze ogen al le maal van be lang om daa dwer ke lijk met cri mi na li teit te kun nen bre -

ken. In ons werk leg gen we daar ech ter een be lang rij ke laag on der: de laag van zing eving.

Gods dienst, le vens be schou wing, de ge richt heid op de zin van jouw ei gen le ven in het licht

van de of het Eeu wi ge: het vormt voor ie der mens ui tein de lijk een richt snoer in het le ven. Dat 
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geldt niet in het minst in de ten tie, waar men sen let ter lijk en fi guur lijk op zich zelf wor den te -

rug ge wor pen. Juist op dat breek punt in het le ven van ge de ti neer den en ex-ge de ti neer den vin -

den wij het van we zen lijk be lang met hen in ge sprek te gaan over vra gen rond ge loof en

zingeving. 

Naar de in vloed van le vens be schou wing op bij voor beeld on der ne mer schap is de af ge lo -

pen ja ren al veel on der zoek ge daan. Naar de re la tie tus sen zing eving en het al dan niet te rug -

val len in cri mi na li teit is zulk on der zoek nog niet ge daan. Met het geld van de Adri aan Borst -

prijs stelt mi nis ter Don ner ons in staat dat we ten schap pe lijk onderzoek nu te gaan beginnen. 

Tot slot: bij de ze ge le gen heid past het ons na tuur lijk ook u, me neer Don ner, zeer har te lijk te

fe li ci te ren met de ont vang en prijs. Bij zo'n fe li ci ta tie past ook een ka do, ze ker van daag, ze ker

van ons. Daar om over han dig ik u graag de ze bij zon de re zeef druk: een exem plaar uit een be -

perk te, spe ci aal voor Exo dus ge maak te, se rie. Bo ven dien, hoe kan het an ders, bij na ín de ge -

vang enis ge maakt, door kun ste na res én jus ti tie pas tor Fol lie Hem ri ca. De zeef druk ver beeldt

de uit tocht, de Exo dus, van ie der mens. We on der stre pen met dit ka do graag uw ver bon den -

heid met het werk van Exo dus. 
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Ine ke Lu dik hui ze

Wel kom

Wie hier kind aan huis is

Wie hier voor het eerst is

Wie ve len kan be groe ten

Wie nie mand kent

Wees wel kom

Wie met ’t hoofd er gens an ders zit

Wie met aan dacht aan we zig is

Wees wel kom

Wees wel kom en wens el kaar

de vre de van God.

¦

Zing en (Tus sen tijds 93)

Kom, Geest van God

maak on ze har ten open,

dat Chris tus bij ons wo ning vindt

(Syt ze de Vries/Wil lem Vo gel)
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Exo dus 4: 20 t/m 26 (Wil li brord ver ta ling)

Mo zes liet zijn vrouw en zijn zo nen plaat sne men op de ezel en ging te rug

naar Egyp te, met de staf van God in zijn hand. De HEER sprak tot Mo zes:

‘Nu u te rug gaat naar Egyp te, moet u zor gen dat u voor de fa rao al de

won de ren ver richt waar voor Ik u de macht ge ge ven heb. Ik zal hem dan

hals star rig ma ken, zo dat hij het volk niet laat gaan. En dan moet u te gen de

fa rao zeg gen: Zo spreekt de HEER: Isra ël is mijn eerst ge bo ren zoon. Ik had 

u be vo len om mijn zoon vrij te la ten ver trek ken om Mij te ver eren, maar u

hebt dat ge wei gerd. Daar om zal Ik uw eerst ge bo re ne do den.’ 

Toen Mo zes on der weg er gens de nacht door bracht kwam de HEER naar

hem toe en wil de hem do den. Maar Sip po ra nam een scher pe steen, sneed

de voor huid van haar zoon af en raak te daar mee zijn voe ten aan. Zij zei: ‘Jij

bent mijn bloe di ge brui de gom.’ Daar op liet de HEER hem met rust. 

Ik geef het met een toe: een merk waar dig stuk en to taal ong eschikt om dit cong res mee te ope -

nen. Alle pro ble men die je zou kun nen heb ben met een tekst zit ten er in. Het is een pri mi tief

ver haal, een on be grij pe lijk en duis ter ver haal. Het gaat over hard heid en ver har ding en men -

sen zon der hart. En dan het beeld van God dat wordt ge schetst ... God ver hardt de har ten,

God speelt het hard en dreigt kin de ren te ver moor den, God wil no ta be ne Mo zes do den. 

Me neer Wil ders moest eens we ten dat dit in de bij bel staat, on derd eel van de joods-chris -

te lij ke cul tuur. De ko ran kent hef ti ge tek sten, maar de ze doen er niet voor on der. Wat moet

je d’r mee op een mooie cong res dag als van daag.

In de uit no di ging voor dit cong res las u over: ver war ring, fail liet, wan trou wen, be drei ging,

mis ken ning, va cu üm, da kloos. Een kor te sa men vat ting van de in lei ding in ze ven woor den.

Pro tes tan ten die zo’n tekst scan nen — en wie weet toch ook wel ka tho lie ken — be grij pen het 

met een. Hier heb ben we te ma ken met de eer ste van de alou de the o lo gi sche trits: el len de, ver -

los sing en dank baar heid. Het is een be proefd re cept. En niet al leen in ker ken. Ook po li ti ci,

lob by is ten, dich ters, op voe ders, we ten schap pers en ja, ook cong res com mis sies ma ken er op

z’n tijd ge bruik van. 

Van daar de keu ze voor dit stuk uit het boek Exo dus. We doen van mor gen de the o lo gi -

sche trits, pa ral lel aan die in uw uit no di ging. 

Het be gint met pijn en ver har ding, met er va ring en die al le men sen van al le tij den ken nen. Mo -

zes heeft zijn wor tels in het volk van de He bree ën, is op ge voed als Egyp te naar en ge trouwd

met een Mi di a ni ti sche vrouw. Drie cul tu ren hui zen in hem. Hij is als de mo der ne
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we reld bur ger die het niet mak ke lijk wordt ge maakt om in zich zelf sa men te breng en wat de

sa men le ving heeft ge schei den. Daar heb je de po pu lis ti sche Mo zes die met veel tam tam en

kunst jes de fa rao mo res gaat le ren; daar heb je de fa ta lis ti sche Mo zes die het op geeft en lie ver

dood gaat; daar heb je Mo zes die te gen heug en meug op weg gaat naar waar hij van daan

komt; daar heb je de ‘laat maar zit ten, ik kan het niet’ Mo zes. In al die er va ring en is God — ge -

lo ven de schrij vers van Exo dus. Gel oven wij — wie weet — nog steeds.

Mo zes is in ver war ring. Egyp te is het fail liet van el ke mul ti cul tu re le sa men le ving. In

Egyp te re geert de angst. Als er er gens el len de is dan daar. Maar ja, wat kan Mo zes daar aan

doen…

Er is iets no dig. Iets har der dan ooit en te ge lijk een nieuw ge zichts punt. Sip po ra, de Mi di a ni ti -

sche vrouw van Mo zes neemt let ter lijk en fi guur lijk het heft in han den. Zij pakt een scher pe

steen, be snijdt hun zoon en zegt te gen Mo zes: wij kie zen, nu! En wij kie zen voor de tra di tie

van de He bree ën. 

Dat woord ‘Hebreeën’ be te kent ‘de men sen die van de an de re kant komen’ of in al le -

daags Ne der lands ‘hullie van de overkant’. Sip po ra snijdt ra di caal. Laat maar zien dat je van

de an de re kant komt, wees niet bang om je macht als Egyp te naar te ver lie zen, je rijk dom als

Mi di a niet. Word ie mand die leeft met me de do gen, want daar ligt je kracht. Word He bree ër,

zo als je al tijd al was, en haal de He bree ën weg uit dit angst land. 

Sip po ra spreekt én doet het ver los sen de woord. Geen ge twij fel meer over wáár je thuis -

hoort en óf je er gens thuis hoort. Geen angst voor ver lies van wat dan ook. Boem. Ineens is

de keu ze ge maakt. Er is werk aan de wink el. 

De con tou ren van wat volgt zijn daar mee ge schetst. De be lang rijk ste kwes tie voor de

He bree ën, na me lijk hun on derd ruk king in Egyp te, wordt aang epakt. Sip po ra ver klaart zich

so li dair met hen en duwt Mo zes in zijn rol van be vrij der. Het is een nog al ver ras sen de ont -

kno ping.

En dan zijn we weer bij de uit no di ging van van daag waar in u kunt le zen. ‘Inspiratie en be zie -

ling is iets waar bij de na druk niet valt op denk en en or de nen, maar juist op het ong edach te en

het ver ras sen de.’ 

In el ke sa men le ving heb je te ma ken met ‘hullie van de overkant’. Dat ge voel dat je met

die an de ren niets te de len hebt; dat het er om gaat hen zo veel mo ge lijk uit han den te trek ken,

zo dat ze met zo wei nig mo ge lijk de deur uit gaan. Of zo als Huub van der Lub be van De Dijk

zingt:

Al dat ge don der in de we reld om steeds het zelf de

Ver keer de volk, ver keer de god, ver keer de huid

Weet je, als ik vleu gels had zo als een eng el

Dan vloog ik naar de hoog ste berg top en schreeuw de het uit:

Ga in mijn schoe nen staan!
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Zo als Sip po ra het uit schreeuwt te gen Mo zes — ga met je voe ten in hun schoe nen staan — zo 

is ook de oproep aan dit cong res. Ga eens in de schoe nen staan van an de ren, van die ma na -

gers die er niets van snap pen, van die pro du cen ten die con su men ten be du ve len, van con su -

men ten die geen cent over heb ben voor eer lij ke pro duc ten, van werk ne mers zon der re a li teits -

zin, van werk ge vers zon der hart, van al die lui waar je he le maal niks mee hebt. Dat is na me lijk

wer ken aan een sa men le ving die staat als een huis en waar we on der één dak kun nen wo nen

met el kaar. 

Zo als Sip po ra let ter lijk in hakt op te re de len, zo gaan we geen moei lij ke on der wer pen uit

de weg. Iets bindt ons im mers. Een droom, een huis, een God. Gel oven in God leert ons dat

de Ander van zelf spre kend res pect verd ient. In zee gaan met de over kant. In de schoe nen

staan van al die ‘hullies’ die van de ver keer de kant zijn. We hak ken en snij den als beeld hou -

wers net zo lang tot er een brug is, tot nie mand meer weet wie ook al weer van wel ke kant was. 

Zo schep pen we de ul tie me ver war ring die no dig is om met el kaar on der één dak te hui zen. 

Het ont wer pen en schep pen van zo’n huis is een pro ces. Dat gaat door, ook na van daag.

Het per spec tief is de sa men le ving die al tijd an ders is dan je dro men. Anders, maar mooi.

Omdat de Ander met ons mee gaat en zijn of haar Geest ons al tijd weer op ong edach te en

ver ras sen de idee ën brengt. 

Scherp, snij dend en ver ras send als Sip po ra, dat wens ik ons toe van daag. Zo dat we dank baar

aan on ze Schep per aan de slag blij ven, men sen van ver schil len de kan ten, maar ui tein de lijk al -

le maal men sen van de over kant.

¦

Zing en (me lo die ge zang 328 LvdK)

1.

Men sen van het vuur zijn wij

door de vlam die eens ont sto ken,

hart ge richt, ver blij dend vrij,

ou de gren zen heeft door bro ken.

Gids van nieu we ver ge zich ten,

leer ons op uw Geest te rich ten.

2.

Men sen van het vuur zijn wij,

van het God be ziel de le ven

om de we reld, wijd en zijd

recht en rich ting te her ge ven

Geest van vuur wil door ons bran den

wees in stad en land voor han den.

(Alfred Brons wijk)
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¦

Fran cis caan se ze gen be de

Mo ge God ons ze ge nen met ong emak bij ge mak ke lij ke ant woor den, hal ve waar he den, en op -

per vlak ki ge ver hou ding en zo dat we diep van uit ons hart mo gen le ven. 

Mo ge God ons ze ge nen met woe de bij on recht vaar dig heid, on derd ruk king, en uit bui ting van

Gods schep se len zo dat we mo gen wer ken aan recht vaar dig heid, vrij heid, en vre de.

Mo ge God ons ze ge nen met tra nen om te ver gie ten voor hen die lij den aan pijn, ver wer ping,

hong er en oor log, zo dat we on ze han den kun nen uit strek ken om hen te troos ten en om hun

pijn in vreug de te ve ran de ren. 

En mo ge God ons ze ge nen met ge noeg dwaas heid om te ge lo ven dat we een ver schil kun nen

ma ken in de we reld, zo dat wij kun nen doen waar van an de ren zeg gen dat het niet ge daan kan

wor den.

¦

Amen
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Her man Kai ser

Wij zoe ken een nieu we ba lans. Wij zijn aan her ij king toe van de drie hoek

‘overheid - markt - samenleving’. Mis schien is de volg or de sa men le ving -

markt - staat een be te re volg or de voor ons als Chris te lijk-so ci a le be we ging. 

Wij staan in het zoe ken naar een hui som in te wo nen, een sa men le ving met

hart en ziel niet al leen. Van over zee is er een rei ken de hand. In Enge land zoekt

Da vid Ca me ron naar uit wer king van de idee van een ‘Big Society’. Ook wij wil len

denk en in op bou wen de ter men in plaats van af bre ken de. Ca me ron roept in ie der

ge val op tot een in hou de lijk de bat over de koers van de sa men le ving. Ik roep met

het CSC en met dit Cong res ook op tot een op bou wend in hou de lijk de bat over

on ze sa men le ving. “Een sa men le ving met hart en ziel.”

Want ook in on ze kring wordt be lang stel lend ge ke ken naar wat er in het Ver enigd

Ko nink rijk ge beurd sinds Da vid Ca me ron zijn ‘Big Society’ heeft ge pre sen teerd.

Ik be luis ter daar bij twee ty pen re ac ties. Ener zijds een soort opluch ting en ver ba -

zing dat con ser va tie ven nu ook ein de lijk lij ken te be grij pen dat het niet vol doen de

is om aan te schop pen te gen ‘Big Go vern ment’ zon der daar iets te gen over te

plaatsen. Ander zijds is er scep sis en wan trou wen; men verd enkt de con ser va tie ven

van een slim me mar ke ting tac tiek om dra co ni sche be zui ni ging en te kunnen door -

voe ren.

Per soon lijk geef ik Ca me ron nog even het voord eel van de twij fel. Ik vind het
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po si tief dat ook bui ten on ze kring een her ij king van de ver hou ding en in de drie hoek ‘sa men -

le ving - markt - overheid’ plaats vindt. Juist de Brit se con ser va tie ven wa ren on der That cher

de gang ma kers van af bou wen van de pu blie ke sec tor en de ra di ca le voor stan ders van het

markt denk en. Het idee van een ‘Big Society’ is een prin ci pe dat op bou wend is. Naar zo'n

prin ci pe zijn wij tij dens dit cong res op zoek. Wij zoe ken im mers een huis om in te wo nen.

Het is lo gisch dat wij dan ook denk en in op bou wen de ter men in plaats van afbrekende.

 Cameron roept ie der ing eval op tot een in hou de lijk de bat over de koers van on ze sa men le -

ving. Dat is een ve ra de ming ver ge le ken met wat er in Ne der land te zien was tij dens de ver kie -

zings cam pag ne.

Inhou de lijke ar moe tij dens ver kie zings cam pag ne

In de cam pag nes voor de ver kie zing en van 9 ju ni werd be scha mend wei nig aan dacht be steed

aan in houd, laat staan aan in houd met be zie ling. 

Het de bat — als dat al zo mag he ten — ging over cij fers, punt jes en kom ma’s. Niet over

hel de re lij nen naar de toe komst. Er was geen aan dacht voor de kern vraag: “In welk huis wil -

len wij ei gen wo nen met zijn al len?” Wij wa ren met na me be zig met de hy po theek en met de

vraag wie er ei gen lijk niet in ons huis mag wo nen. Ook van uit de ar moe de van de Ne der land -

se po li tiek is het ver fris send om dan van de over kant van de Noord zee een nieuwe wind te

voelen. 

Ver nieu wing van het Rijn land se mo del

Van af de ze plaats heb ik in het ver le den meer ma len een plei dooi ge hou den voor ver nieuwd

Rijn lands mo del. Kort ge zegd houdt tot in dat er een so ci a le markt wer king is. 

Een ka pi ta lis me met een men se lijk ge zicht. Met ruim te voor de sa men le ving. Waar men -

sen in hun ei gen ver ban den en or ga ni sa ties aan ge meen schap pe lij ke waar den kun nen wer -

ken. Met een over heid die toe ziet op het func ti o ne ren van de bo num com mu ne van uit de be -

gin se len van sub si di a ri teit, solidariteit en gerechtigheid. 

Be schei den heid past over ei gen pres ta ties

Op 12 maart hiel den wij hier in Doorn een bij eenk omst met con fes si o ne le par tij en met het

oog op de verkiezingsprogramma’s. Wij had den een unie ke kans om on ze vi sie op staat,

markt en sa men le ving uit de doe ken te doen. Na af loop heb ben wij — juist ook in ei gen

kring — moe ten con clu de ren dat wij er on vol doen de in zijn ge slaagd om on ze stra te gi sche vi -

sie hel der voor het voet licht te breng en. De pre sen ta ties ble ven nog te veel hang en in het in -

sti tu ti o ne le denk en van de ei gen or ga ni sa ties. Ook voor ons is het ei gen hemd dich ter bij dan

de ge za men lij ke rok. Ik re a li seer mij dat dit ook re den moet zijn om eni ge be schei den heid in
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acht te ne men als wij kri tiek heb ben op de stuur loos heid van de po li tiek. Wij zijn echt niet veel 

be ter. Maar wij doen er wel meer moei te voor. Dat blijkt ook weer van daag. Het suc ces van

de ze con fe ren tie moet niet af hang en of u straks met een lek ker cong res ge voel naar huis gaat:

“Wat was het weer fijn om met el kaar sa men diep gra vend be zig te zijn in Doorn!” Het suc ces

hangt af van het re sul taat of er na van daag verd er ge bouwd kan wor den aan dat huis, die

straat, dat dorp, die stad, dat land. Re sul ta ten moe ten zicht baar zijn in de al le dag van ge wo ne

men sen. Met al leen slo gans en pre ken heb ben wij niets te bie den in de ac tu e le situatie.

Pu blie ke mo raal ver ta len in deugd zaam op tre den

Ons land zit er niet op te wach ten dat wij een nieuw soort mo reel fun da men ta lis me gaan pre -

di ken. Juist te gen over het fun da men ta lis me van an de ren (van wel ke aard ook) moe ten wij een

pu blie ke mo raal zien te ver ta len in een deugd zaam op tre den door on ze or ga ni sa ties. Wij moe -

ten voor beel den la ten zien hoe het wel kan en hoe het ei gen lijk moet. Dat geldt voor on der ne -

mers, ar bei ders, voor de zorg, het on der wijs, de me dia en ook de ker ken.

De sa men spraak tus sen de chris te lijk so ci a le en de chris ten-de mo cra ti sche be we ging

moet ont daan wor den van haar vrij blij vend heid. Het gaat om twee zus jes in het zelf de ge zin.

Die in het zelf de huis wo nen. In een hecht ge zin kan pit tig ge dis cus sieerd wor den. Dat mag

ook zo hef tig dat ze het bui ten kun nen ho ren. Als het maar er gens toe leidt. 

Bij de pre sen ta tie van het boek over Pu blie ke Mo raal gis te ren, stel de ik dat macht en mo -

raal niet el kaars te gen po len mo gen zijn. Als de pu blie ke mo raal slechts de pi ket paal tjes zijn

waar mee het strijd perk van de macht wordt af ge ba kend kun je wach ten op het mo ment dat

de macht de pi ket paal tjes zelf gaat ver plaat sen. In een de mo cra ti sche rechts staat moet de po -

li tie ke machts uit oe fe ning zelf doord renkt zijn van de pu blie ke mo raal. Die mo re le in put

moet per de fi ni tie uit de sa men le ving zelf ko men. Zij is het ce ment waar mee wij van daag aan

het huis gaan bou wen.

Ik wens al le ar chi tec ten, met se laars, tim mer lui, lood gie ters, gas fit ters, dak dek kers, schil -

ders en elek tri ciens heel veel suc ces en inspiratie toe.
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Erik Borgman

Ik vraag het mij vaak af: wat zou er ge beu ren als we het weer zou den gaan ge lo ven

en er naar zou den gaan han de len? Als we weer zou den gaan ge lo ven dat de God

van he mel en aar de de God is van ver bon den heid en ge meen schap, dat on ze toe -

komst toe be hoort aan de God van de ge schie de nis, die naar Bij bel se ge tui ge nis te -

ge lij ker tijd een God is van ge rech tig heid en barm har tig heid. Dat het dus niet van

ons af hangt of be trok ken heid en lief de het laat ste woord heb ben, maar dat het al -

leen maar aan ons is te kie zen of wij in de ruim te van dit woord op ge no men zul len

wor den. We zou den min der ang stig zijn, denk ik, min der be zorgd, min der denk en

dat het Unge heu er voor de deur staat en de on der buik van de sa men le ving op het

punt staat de macht over te ne men. We zou den el kaar ook min der de ze angst aan -

pra ten, el kaar ook min der ver wij ten na ïef te zijn als we de toe komst niet voor al als

een be drei ging zien en in plaats daar van el kaar aan spo ren goe de moed te hou den

als dat even niet van zelf gaat. We ken nen de pa ra bel al le maal, denk ik: Je zus zei

ooit: 

‘Het is met het ko nink rijk der he me len als met een schat die ver bor gen lag in

een ak ker. Ie mand vond hem en ver borg hem op nieuw, en in zijn vreug de be sloot 

hij al les te ver ko pen wat hij had en kocht die akker’. 

Onze we reld, on ze sa men le ving, wij zijn die ak ker. God zet al les op al les om

zich die ak ker toe te ei ge nen en zo de schat te krij gen die er in ver bor gen ligt. Onze 

we reld als de ruim te waar een on voor stel baar gro te schat ver bor gen ligt; niet als

de plaats waar wat ons dier baar is be dreigd wordt, maar als de grond waar in dat

waar wij waar ach tig van le ven ligt te wach ten op ont hul ling. wat zou er ge beu ren
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als we dat weer zou den ge lo ven? We zou den on ver wijld de schop ter hand ne men, denk ik,

om de schat op te graven.

1 

‘Zij kun nen niet wach ten, geen dag en geen uur!’ zei Abra ham Kuy per op het eer ste Chris te -

lijk So ci aal Cong res in 1891. ‘Zij’, dat wa ren de ar bei ders, de ge nen die door hand ar beid hun

brood verd ien den en die de toe ne men de wel vaart pro du ceer den die som mi ge ge no ten. Maar

ter wijl zij de ge meen schap als ge heel rij ker maak ten, zorg den de per ver si tei ten in het eco no -

mi sche sys teem er voor dat zij zelf al leen maar ar mer wer den. Het ging hier bij niet om klei ne

on vol ko men he den, het ging om ‘een so ci a le quaestie’, en iets tot een so ci a le kwes tie uit roe pen 

dat be te ken de in de woor den van Kuy per: ‘de on houd baar heid van de te gen woor di gen toestand’ 

con sta te ren en de ze ver kla ren ‘niet uit bij kom sti ge oor za ken, maar uit een fout in den grond slag

zelf van ons maat schap pe lijk samenleven’. Bij de schrij nen de te gen stel ling tus sen ar moe de van 

de ar bei der en de rijkdom van zijn patroon ging het voor Kuyper om een fout in de grondslag

van de samenleving zelf:

“Van den Chris tus raakt on ze maat schap pij los; voor den Ma mon ligt ze in het stof ge bo -

gen; en door den rus ten loo zen prik kel van het bru taalst ego ïsme, wag ge len, ge lijk de Psal mist 

kla gen zou, de fun da men ten der aar de.”1

Of, in de iets nuch ter der taal van pries ter-po li ti cus Her man Schaep man, in het zelf de jaar

maar nog niet op de zelf de bij eenk omst: ‘Arbeid en ka pi taal staan te gen over el kan der; het ka -

pi taal is almachtig’ en dat leid de tot schrij nen de toe stan den voor de ar bei ders. In plaats daar -

van, zo be toog de Schaep man met paus Leo XIII die ook in dat zelf de jaar de en cy cliek Re rum

No va rum liet ver schij nen, moet het ‘geheele sa men stel van wet ten en in stel ling en… be re kend 

zijn op den bloei van de maat schap pij en van ie der ha rer leden’.2

Het lijkt mij niet overd re ven om te zeg gen dat sinds het Chris te lijk So ci aal Cong res in

1991 op nieuw, en nu ge re geld en op oe cu me ni sche ba sis sa menk omt, het ge zocht heeft om

de ze ur gen tie van Kuy per en Schaep man te rug te vin den. Ik ben er van over tuigd dat de ze ur -

gen tie zich hier en nu op nieuw aank on digt. Om dat te zien is het wel no dig dat wij, in de lijn

van Kuy per en Schaep man, de maat schap pe lij ke on rust om ons heen — die ook de ach ter -

ban van en de wer kers in de or ga ni sa ties die hier ver enigd zijn niet on be roer de laat — daar -

toe is het no dig dat we de maat schap pe lij ke on rust gaan zien als een te ken dat een an de re, be -

te re toe komst op het punt staat door te bre ken. Ik geef het toe, een vou dig is het niet de

hui di ge ka ko fo nie te ho ren als het eng elenk oor dat de na bij heid van Gods ko nink rijk be -
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zingt. Als wij daar toch naar zoe ken, is het naar mijn over tui ging van be lang dat wij, met de

pries ter-voor man van de ka tho lie ke ar bei ders be we ging Alfons Ari ëns, ons te bin nen zou den 

breng en dat God zich in Je zus Chris tus, die de ko ning van het heel al is, zich niet had ge ma ni -

fes teerd als mi nis ter of be stuur der van een maat schap pe lij ke or ga ni sa tie, maar ‘de

knechtsgestalte’ had aang eno men en als tim mer mans zoon in Na za ret — in Ari ëns woor -

den — ‘dertig jaar het kleed van den arbeider’ had ge dra gen. De kerk moest zich daar om vol -

gens hem aan de kant van de ar bei ders scha ren en hun strijd de len.3 Wel ke strijd en wiens

strijd moe ten wij de len om te zien dat er een schat te vin den is in de ak ker die on ze sa men le -

ving is en om te hel pen de ze schat aan het licht te breng en? Dat, zo zou ik zeg gen, is de vraag

die van daag op ons bord ligt.

Het ant woord op de ze vraag kan naar mijn stel li ge over tui ging in ie der ge val niet zijn: de

strijd om als or ga ni sa ties, als maat schap pe lij ke or ga ni sa ties on der de druk van over heid en

markt, als chris te lij ke or ga ni sa ties on der de druk van ont tra di ti o na li se ring en bu reau cra ti se -

ring over eind te blij ven. Wie kun nen er niet wach ten, geen dag een geen uur, dat is de vraag.

En waar wordt van uit de ze ur gen tie al ge werkt aan de veranderingen in onze samenleving die 

nodig zijn?

2 

De ti tel van mijn bij dra ge is, zo als u ge zien hebt: ‘Alles wat van mij is, is van jou’. Dit Bij bel sci taat, 

voor de min der bij bel vas ten on der ons: is het ant woord dat de va der in Jezus’ pa ra bel van de

ver lo ren zoon aan zijn oud ste zoon, de ge ne die wel thuis ge ble ven is. Die vindt het feest ge -

druis waar mee zijn jong ste broer wordt ont vang en, na wat ‘een los ban dig leven’ ge noemd

wordt waar in hij zijn deel van de er fe nis ver kwist te, de oud ste zoon vindt de fees te lijk heid

waar mee zijn broer wordt ont vang en maar overd re ven en er vaart het als een af front. ‘Al ja -

ren lang werk ik voor u’, zegt hij te gen zijn va der, ‘en nooit ben ik u ong ehoor zaam ge weest als

u mij iets op droeg, en u hebt mij zelfs nooit een gei ten bok je ge ge ven om met mijn vrien den

feest te vieren’. Zijn va der ant woordt hem dan: “Mijn jong en, jij bent al tijd bij mij, en al les wat

van mij is, is van jou’ (Lu cas 15, 29 en 31). Dat er voer de ze man ech ter blijk baar heel an ders.

De oud ste zag wat hij deed klaar blij ke lijk niet als een ma nier om in de ge meen schap met zijn

va der te de len, hij zag zijn le ven met zijn va der als een ver za me ling zwa re ta ken die hij zo no dig 

wel op zich wilde nemen, maar waarvan hij vindt dat er een flinke beloning tegenover mag

staan.

Nu houd ik he le maal niet van ge mak ke lij ke mo ra lis ti sche toe pas sing en, maar ik kan het

in dit ge val niet hel pen dat mijn ge dach ten hier af dwa len naar wat te gen woor dig ‘de Bal ke n -

en de-norm’ heet en de moei te die het kost om men sen zich hier aan te la ten hou den, ook in
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som mi gen van uw or ga ni sa ties. Ik gun ie der een zijn vol le maat, naar de woor den van het

evang elie ‘stevig aang edrukt, goed ge schud en overvol’ (Lu cas 6, 38), maar wijst een over ma -

ti ge be hoef te om be loond te wor den voor de ge le ver de in span ning en, om ge com pen seerd te

wor den voor de moei te, niet zelf op een pro bleem? Het zou kun nen sug ge re ren dat ook in

on ze or ga ni sa ties het werk dat we doen ge zien wordt als een taak die ten gun ste van an de ren

wordt ver richt, in plaats als uit druk king van ve rant woor de lijk heid voor ons ei gen le ven en

dat van an de ren, het vorm ge ven van de toe komst waar van wij al le maal af hank elijk zijn, het

op gra ven van de schat waar aan wij al le maal ui tein de lijk on ze wa re rijk dom ont le nen. Laat het 

niet een ze ker ong eloof zien in de God die ons de ruim te geeft om ge meen schap te schep pen 

en aan wiens kracht om te ver bin den wij dus deel mo gen ne men — al les wat van mij is, is van 

jou? Van daar mijn be gin oproep: la ten we nu eens kij ken wat er ge beurt als we dat wel weer

zou den gaan ge lo ven. Het zou vol gens mij een aard ver schui ving be te ke nen en wij zouden

zowel christelijker worden als maatschappelijk gesproken aan alle twijfel over onze

relevantie een einde maken.

‘Alles wat van mij is, is van jou’. Als we zelf weer gaan in zien dat we niet een be lang rij ke

en ve rant woor de lij ke, maar zwa re en moei lij ke taak uit voe ren die ons bloed, zweet en tra nen

kost waar voor we op de een of an de re ma nier ge com pen seerd moe ten wor den, wan neer we

in plaats daar van ons weer gaan re a li se ren dat wij het voor recht heb ben te we ten dat lief de en 

com pas sie de grond wet van de schep ping zijn — wat in de pro loog van het  Johannesevan -

gelie Gods schep pen de en or den de ‘woord’ wordt ge noemd –, wan neer we ons be denk en

dat wij op ba sis van en ge steund door de ze grond wet niet al leen ons per soon lij ke, maar ook

ons col lec tie ve le ven mo gen in rich ten, dan voe len wij ons niet al leen niet lang er op ge za deld

met een on mo ge lij ke taak — als men sen wer ke lijk ten diep ste op zich zelf ge rich te en ego -

istische in di vi du en zou den zijn, dan breng en wij ze met al on ze in span ning en in der daad niet

tot ge meen schap en on der linge be trok ken heid — maar dan de len wij die taak als van zelf ook 

met an de ren, in clu sief de macht en de zeg gen schap die no dig zijn om de ze taak uit te voe ren.

Dan ho ren we het niet al leen te gen ons zelf zeg gen, dan gaan wij het ook zeg gen aan an de ren:

‘alles wat van mij is, is van jou’. Het zou de eer ste aan zet zijn voor wat ik be schouw als de

nood za ke lijk her-uit vin ding van uw en on ze or ga ni sa tie in wat ‘het maat schap pe lijk

middenveld’ of ‘civil society’ heet — ik vind dat ove ri gens een pro ble ma ti sche uit druk king,

maar dat laat ik nu maar even lig gen.4

3 

Ik ge loof dat wij een her nieuw de doord enk ing no dig heb ben van het sub si di a ri teits be gin sel,
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en een prak ti sche her uit vin ding er van. U weet ong etwij feld dat ‘subsidiariteit’ door gaans

wordt om schre ven als het ge bod om za ken te re ge len op een maat schap pe lijk ni veau dat zo

dicht mo ge lijk bij de be trok ke nen staat. Za ken die op wij kni veau spe len, moe ten niet wor den

aang epakt op Eu ro pees ni veau. Wat een or ga ni sa tie kan doen die or ga nisch uit de sa men le -

ving voort komt, moet niet wor den ge re geld via de over heids bu reau cra tie. Wat kan ge beu ren

door maat schap pe lij ke af spra ken, moet je niet in wet ten wil len vast leg gen. Ik zou ech ter een

spaad je die per wil len gra ven — in der daad, die schat in de ak ker — ik zou iets prin ci pi ëler wil -

len kij ken en sub si di a ri teit wil len op vat ten als con cre te vorm ge ving van het uit gangs punt:

‘alles wat van mij is, is van jou’. Pro bleem is niet de schaal van de or ga ni sa tie op zich, de vraag

is niet zo zeer of een af zon der lij ke school, een re gi o naal school be stuur of een na ti o na le or ga -

ni sa tie voor ka tho liek, pro tes tants-chris te lijk of open baar on der wijs iets moet doen, om dat

maar even als voor beeld te ne men. Het punt is hoe je zorgt dat wat naar het ene ni veau gaat

niet van het an de re wordt af ge no men. Dat laat ste ge beurt meest al: al les wat van mij is, is niet

van jou en van jou is al leen wat niet van mij is, wat ik laat lig gen om dat ik er geen zeg gen schap

over heb. De vraag is ech ter, zo zou ik zeg gen, in een net werk sa men le ving als de on ze, hoe

iets te ge lij ker tijd van een nationale organisatie en een regionaal of lokaal schoolbestuur of van

een directie of een schoolteam kan zijn.

Het is de ze vraag die naar mijn over tui ging van daag de dag ur gent is. Immers, we heb ben

ui terst goed ge o lie de en pro fes si o ne le or ga ni sa ties, de ding en zijn in Ne der land in som mi ge

op zich ten be ter ge re geld dan waar ook ter we reld en dat komt me de door de vaak uit ge kien -

de re gel ge ving en door de ef fi ci ënte wij ze waar op be stuurd wordt. Maar net toen men sen die

voor hun be roep be stu ren en be he ren dach ten dat de mees te ding en in der daad wel naar be -

ho ren ge or ga ni seerd wa ren en dat het nog slechts een kwes tie was van on der hou den en aan -

scher pen, kwam de te gen be we ging van het po pu lis me op: bij ons — het speelt in het bui ten -

land ook, la ten we het niet ver ge ten — bij ons eerst Pim For tuyn, toen Geert Wil ders. Zij

la ten blij ken niets te zien van ‘alles wat van mij is, is van jou’. Wij ver woor den de er va ren van

veel men sen dat er niets meer van hen is dat al les dus blijk baar door an de ren is ing epikt en

dat ac cep te ren zij niet. Zij ei sen hun land te rug, de zeg gen schap over hun le ven, de ver bon -

den heid met een her ken ba re ge meen schap van ge lijk ge stem den. De con clu sie dat ie der een

die in hun ogen niet tot de ze ge meen schap be hoort dan maar moet oprot ten en het voort du -

rend op de kor rel ne men van de ge nen die sym bool staan voor de er va ring het ge voel de zeg -

gen schap over de ei gen om ge ving te heb ben ver lo ren zijn wat mij be treft on aan vaard -

baar — zo zeer on aan vaard baar, dat ik niet goed zie hoe met voor stan ders er van in goe de

ver stand hou ding over een ge za men lij ke vi sie op de vorm ge ving van de toe komst te on der -

han de len, maar dit ter zij de. Mijn punt is nu: ook al zijn de conclusies onaanvaardbaar, het

sentiment is authentiek en op zichzelf niet destructief of per definitie de rechtstaat en het

pluralisme ondermijnend.

Mijn eer ste stel ling is dat zich in het po pu lis me een nieu we so ci a le kwes tie in de vol le zin

van het woord aank on digt, die, in de woor den van Abra ham Kuy per, ‘de on houd baar heid van
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de te gen woor di gen toestand’ aan het licht brengt die zch laat ver kla ren ‘niet uit bij kom sti ge

oor za ken, maar uit een fout in den grond slag zelf van ons maat schap pe lijk samenleven’. De

vraag waar we voor staan is daar om niet hoe we het po pu lis me on scha de lijk ma ken, hoe we

de ge va ren er van zo veel mo ge lijk uit scha ke len en de pracht i ge sa men le ving die wij heb ben

te gen hen, de opruk ken de hor den, be scher men. Hun be staan brengt aan het licht dat de sa -

men le ving voor lang niet ie der een zo prach tig is, en de vraag waar wij voor staan is: hoe scha -

ke len we de zorg en de in zet voor de toe komst die in het po pu lis me tot uit druk king ko men,

in in een waar ach tig wenk end per spec tief? Hoe ma ken we de krach ten die nu nog naar het

po pu lis me vloei en vrij voor een con struc tie ve vi sie op goed le ven, op recht vaar dig heid en

ge meen schap, op so li da ri teit en res pect? Het ant woord ligt wat mij be treft in de boodschap:

‘alles wat van mij is, is van jou’, en daarom is de hamvraag: hoe geef je die boodschap vorm?

4 

Ik zou u op dit punt graag een con creet voor stel voor leg gen. Het voor stel sluit aan bij het slo t -

hoofd stuk van mijn boek Over lo pen naar de bar ba ren, dat in het na jaar van 2009 ver scheen.5 Ik

zou uw or ga ni sa ties wil len uit da gen over te ste ken naar de bar ba ren. Pas sons aux bar ba res, la ten

we over lo pen naar de bar ba ren is, zo als u mis schien weet, een uit druk king van de Fran se

 katholieke in tel lec tu eel en stich ter van de Sint Vin cen ti us ve re ni ging voor ar men zorg Frédéric 

Oza nam (1813-1853).6 Oza nam, die in 1996 door paus Jo han nes Pau lus II za lig werd ver -

klaard, geldt als een pi o nier van het so ci a le ka tho li cis me dat in 1891 met het ver schij nen van

Leo XIII’s en cy cliek Re rum no va rum of fi cieel bur ger recht kreeg in de rooms-ka tho lie ke kerk.

De ‘barbaren’ waar Oza nam het over had, dat wa ren de ar men en uit ge slo te nen die zich in de

re vo lu tie van 1848 te gen de heer sen de or de keer den. In een tijd dat ve len bin nen de kerk de

re vo lu tie als de vij and za gen van al les waar het chris ten dom voor stond, schreef Oza nam:

‘Uiteindelijk is het de vies van de Fran se Re pu bliek, “vrij heid, ge lijk heid, en broe der schap”,

het evang elie zelf’. Veel van uw or ga ni sa ties zijn voort ge ko men uit een der ge lij ke over steek

naar de bar ba ren. In plaats van de krach ten die uit men sen zelf voort ko men te wan trou wen en 

te pro be ren ze af te stop pen, heb ben de oprich ters er van ge pro beerd de ze krach ten te bun de -

len, te fo cus sen een sa men hang te ge ven en ze van een ver haal te voor zien en ze zo con struc -

tief te la ten bij dra gen aan de sa men le ving van de toe komst. Men sen uit Anti re vo lu ti o nai re

kring zul len mis schien hun wenk brau wen fron sen bij Oza nams vi sie op de Fran se Re vo lu tie

en de Re pu bliek die daar uit voort kwam, maar Oza nam heeft in ie der ge val in zo ver re ge lijk

dat uw or ga ni sa ties al le maal voort ko men uit de de mo cra ti sche im puls die ook in de Fran se

Re vo lu ties van 1798 en daar na tot uit druk king kwam. De sa men le ving wordt in zijn be staan de 

vorm niet direct door Gods wil gelegitimeerd, maar ontstaat doordat mensen op basis van

hun verstaan van Gods wil het goede leven gaan verbeelden en nastreven ervoor in actie
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komen en het vormgeven. Voor henzelf en voor anderen.

Ik zou u wil len vra gen als het wa re te rug te ke ren naar dat ont staan smo ment van uw or ga -

ni sa tie. Ik zou u wil len voor stel len de vraag te stel len: als wij niet be ston den, waar om zou den

we dan nu moe ten wor den op ge richt? Op wel ke on rust in de sa men le ving zijn wij het ant -

woord, wel ke maat schap pe lij ke hoop ka na li se ren wij, aan wel ke maat schap pe lij ke be we ging

dra gen wij bij? Of in een iets an de re taal ge for mu leerd: wel ke so ci a le kwes tie ziet u in het veld 

waar u werkt op doe men, hoe zou u het pro bleem for mu le ren dat op het ter rein waar op u

werk zaam bent — Abra ham Kuy per nog eens — ‘de on houd baar heid van de te gen woor di gen

toestand’ con creet aan het licht brengt die zich laat ver kla ren ‘niet uit bij kom sti ge oor za ken,

maar uit een fout in den grond slag zelf van ons maat schap pe lijk samenleven’? Ik kan het ook

nog zeg gen op een ma nier die iets meer is toe ge spitst op de ac tu e le si tu a tie: waar ziet u in uw

werk veld kwes ties die feitelijk tot een populistische reactie leiden, of gemakkelijk zouden

kunnen leiden?

Maar bij de ze vraag hoort di rect een twee de, een vraag die door gaans wordt over ge sla -

gen, maar juist dat be rok kend het maat schap pe lijk kli maat gro te scha de en geeft ons het ge -

voel voor een on dank ba re en on mo ge lij ke op dracht te staan. De ze twee de vraag luidt: waar

ziet u, in dat zelf de veld van u, vi sies of prak tij ken, uit ge werkt of al leen nog maar in aan zet,

die aank no pings pun ten bie den om de be tref fen de so ci a le kwes tie aan te pak ken en zo de

grond slag van de sa men le ving te re pa re ren? Om het be lang van de ze twee de vraag te kun nen 

zien is een be schei den, maar be slis sen de ve ran de ring no dig van de ge brui ke lij ke vi sie op de

ge schie de nis van de or ga ni sa tie op het maat schap pe lij ke mid den veld. Er wa ren al aan zet ten

on der ar bei ders om zich te or ga ni se ren voord at er de vak bon den kwa men zo als die ui tein de -

lijk een be lang rij ke kracht wer den in de sa men le ving. De ze vak bon den ont ston den om dat ze

bij de ze aan zet ten aan slo ten. Er wa ren al ini ti a tie ven op ka tho lie ke of pro tes tants-chris te lij ke 

scho len op te rich ten voord at er or ga ni sa ties op dit ter rein de ze ini ti a tie ven bun del den, co -

ordineerden, ver sterk ten en de sa men hang er van be vor der den. Vandaar opnieuw: waar ziet

u initiatieven, rijp of groen, sterk of zwak, waarin zich iets aankondigt van een antwoord op

de sociale kwestie die u ziet?

Hier bij zou het mij eer lijk ge zegd niet he le maal ver ba zen — het geldt na tuur lijk nu net

voor uw or ga ni sa tie niet, en wie de schoen niet past moet hem voor al ook niet pro be ren aan te

trek ken — maar hier bij acht ik het niet uit ge slo ten dat er or ga ni sa ties zijn die tot de ont dek -

king ko men dat zij de ze of ver ge lijk ba re vra gen al heel lang niet heb ben ge steld. Dat zij ont -

dek ken hoe zeer zij van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties, die van uit de waar ne ming van een be -

paal de maat schap pe lijk nood en van uit een chris te lijk ge ïnspireerde vi sie hoe de ze het best

ge le nigd kan wor den, zijn ge wor den tot or ga ni sa ties die een be paald veld sim pel weg be he -

ren, of tot or ga ni sa ties die over heids sub si dies door slui zen en over de ze sub si dies ve rant -

woor ding af leg gen, of mis schien zelfs tot uit voe rings or ga nen van de over heid. Nog maals,

het geldt vast voor uw or ga ni sa tie niet, maar als het nu voor u or ga ni sa tie wel zou gel den, dan 

is het mis schien re den om u eens ach ter de oren te krab ben en het ver lang en te voe len op ko -
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men te we ten wat er nu ei gen lijk pre cies in dat veld dat u be heert, met het oog waar op u sub -

si dies ont vangt en uit geeft, dat u in ho ge ma te na mens de over heid be heert en aan stuurt, het

zou kun nen zijn dat bij u het ver lang en op komt om be ter te we ten wat de men sen in dit veld

be zig houdt, waar zij de fun da men te le pro ble men zien op doe men en wel ke po ging en zij doen 

om de ze pro ble men te tac ke len. Als dat zo is, dan is wat mij be treft een be lang rijk doel be -

reikt. Dan groeit in u in ie der ge val het ver lang en op nieuw ernst te ma ken met de bood schap

aan de sa men le ving – of in ie der ge val aan het deel van de sa men le ving waar op u or ga ni sa tie

ge richt is – dan groeit het ver lang en ernst te ma ken met de bood schap: ‘alles wat van mij is, is

van jou’. Hoe we ver vol gens het be tref fen de veld het bes te kun nen on der zoe ken, en wij de

bood schap pen die u van uit dit veld op vangt het bes te en het meest pro duc tie ve for mu le ren,

daar vindt u dan ver vol gens ook wel het ant woord op. Het na denk en hier over, het ont wik ke -

len van be leid dat er ui tein de lijk op ge richt is de schat die in de ak ker van de we reld ver bor -

gen ligt, ook werkelijk op te graven: het zou een nieuwe reden kunnen zijn om het niet alleen

uw organisaties, maar misschien zelfs ook het Christelijk Sociaal Congres als bundeling van

organisaties opnieuw uit te vinden.

5 

Er lig gen aan dit voor stel drie voor on der stel ling en ten grond slag die ik u niet wil ont hou den.

Mis schien helpt het u te for mu le ren waar om u met stij gen de er ger nis ge luis terd hebt naar wat

ik tot nog toe heb gezegd.

Ten eer ste is de voor on der stel ling dat er op nieuw een so ci a le kwes tie is, of ei gen lijk,

dat er van we ge de toe ne men de plu ra li se ring van de sa men le ving meer de re so ci a le kwes ties

zijn. Als For tuyn en Wil ders dit niet aan het licht ge bracht had den, dan had den we dit vol -

gens mij in ons ei gen le ven ook wel kun nen aan voe len. Er is ook bij mij — en ik neem aan

ook bij u — ge re geld groot on be ha gen over de stand en de gang van za ken in ons land en

ook wel in Eu ro pa. Het gaat daar bij niet om op per vlak ki ge er ger nis sen, maar om za ken die

in der daad sa men hang en met de grond slag van de sa men le ving. Een be paal de vi sie op mens -

zijn die het le ven voor stelt als strijd van al len te gen al len ge richt op sur vi val of the fit test, die

daar om de ge meen schap waar naast men sen ver lang en niet de kans geeft te ont staan, die de

com pas sie met en de in zet voor an de ren niet ziet en waar deert, en even min oog heeft voor

de af hank elijk heid van en ve rant woor de lijk heid voor de na tuur lij ke leef om ge ving, die daar -

aan daar om ook geen aan dacht wil ge ven in het on der wijs en zo de toe komst waar op ik in

 ieder ge val hoop niet laat ont staan: ik zie de ze druk ken de en verd ruk ken de visie op menszijn

niet zozeer door velen expliciet onderschreven worden, maar praktisch wel massief

domineren.

De twee de voor on der stel ling is dat er al tijd ook aan zet ten zijn voor oplos sing en van de 

so ci a le kwes ties die wij sig na le ren, dat men sen een goed le ven wil len en in tu ïtief vaak wel

aan voe len wat daar voor no dig is. Zij wor den wel ge remd, maar ze zit ten niet op ge slo ten in
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een ide o lo gie of een prak tijk die hen daar van af houdt. Anders ge zegd, inn de schil van het

ou de gaat ook al tijd de kiem van het nieu we schuil. Niet wij moe ten de we reld red den, de we -

reld is al ge red en dat wordt tel kens en op tal van plaat sen zicht baar. De aar de is de ak ker met

de schat, het ko nink rijk van God is na bij en daar van zijn in be gin sel te ke nen te vin den waar -

bij wij kun nen aan slui ten. Als wij ze niet zien, dan zou den we niet te ver geefs moe ten pro be -

ren ze op ei gen hout je op te rich ten, maar dan zou ons vol gens mij het evang elie woord in de

oren moe ten echo ën: ‘De aan blik van de he mel weten jullie wel te duiden, en de tekenen van

de tijd niet?!’ (Mattheüs 16, 3).

De der de en laat ste voor on der stel ling is dat er wel is waar een veel voud aan so ci a le

kwes ties is, maar dat het mo ge lijk is en zin vol die sa men te breng en, om dat de grond slag

waar uit ze voort ko men de zelf de is en de ge zoch te en ver hoop te oplos sing om een zelf de ve r -

an de ring van maat schap pe lij ke grond slag vraagt. Ook de ze der de voor on der stel ling is niet

van zelf spre kend en de ge dach te is hard nek kig dat het ge luk van de een het ong eluk van de

an der be te kend, dat het goe de le ven van de één het goe de le ven van de an der in de weg zit,

dat on ze be lang en, of de be lang en van men sen en de na tuur fun da men teel ver schil len. Maar

naar chris te lij ke over tui ging is al het zijn de in on der ling ver band en on der linge af hank elijk -

heid ge scha pen en maakt het ge luk van de an der mijn ge luk pas com pleet. Het geen na tuur lijk 

niet wil zeg gen dat er in de di rec te, da ge lijk se zin geen te gen strij di ge be lang en zijn en het ge -

luk of het sim pel over le ven van een an der niet kan be te ke nen dat ik mijn be hoef ten moet

ma ti gen. Maar we zijn niet zo zeer en zo principieel versplinterd dat onderlinge ver bon den -

heid alleen maar op basis van een compromis tot stand kan komen.

Ik denk oprecht dat de tijd ge ko men is waar in het Chris te lijk So ci aal Cong res wer ke lijk

fun da men te le be te ke nis kan heb ben bij het zoe ken naar een toe komst van on ze sa men le -

ving, dat huis om in te wo nen waar wij ge za men lijk aan wer ken. Wil het Chris te lij ke So ci aal

Cong res in der daad de ze be te ke nis krij gen dan moe ten we op nieuw over ste ken naar de bar -

ba ren in de zin waar op Fréde ric Oza nam dat be doel de, dan moe ten we op nieuw met el kaar,

met prac ti ci en the o re ti ci om de ta fel om te be dis cus si ëren wel ke we con clu sies wij moe ten

trek ken uit wat we dan zien en ho ren en dan moeten wij ons geloof weer weten te mo bi li se -

ren en te formuleren.

Anders dan vaak ge dacht wordt is er gro te be hoef te aan ge loof, juist in on ze ge se cu la ri -

seer de sa men le ving. Hoe dat zit en waar om dat wel een pa ra dox maar geen in ner lij ke te gen -

spraak is, daar over kom ik des ge wenst graag nog eens spre ken. Voor nu leg ik het woord te -

rug waar het hoort, want al les wat van mij is, is van jullie.

¦
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Go vert Buijs

De ti tel die ik aan vank elijk voor dit ver haal in ge dach ten had (en die in de pro gram -

ma boek jes te recht is ge ko men), luid de ‘Op weg naar de der de revolutie’. Bij na der

in zien vond ik de ze toch wel erg apo ca lyp tisch klink en. Een tik je op ge wek ter, een

slag po si tie ver — dat mag ei gen lijk best, in donk ere tij den, tij den die ook nog al

donk er zijn voor de chris te lijk-so ci a le be we ging en ze ker voor de po li tie ke tak

daar van (schrij vend na 9 ju ni 2010, de dag waar op het CDA ge hal veerd werd, en

ook de Chris tenUnie een zes de van haar ze tels ver loor). 

Daar om treft u thans de iet wat fri vo le re ti tel ‘Leve de bur ger lijk heid!’ bo ven

mijn bij dra ge aan. Ik ga een warm plei dooi hou den voor ‘burgerlijkheid’, voor

bur ger trut tig heid, zo u wilt. Zeg maar, een ode aan de ge ra ni um, een lof zang op

het spruit je. 

Als lei dend the ma kies ik een ge zeg de dat ik ken uit mijn Frie se jeugd: Elts

sprekt fan myn sûpen, mar wa wit fan myn to arst? Voor de bar ba ren on der de le zers, de

scha re die het Fries niet kent, ver taal ik het graag even: ‘Iedereen praat over mijn

zui pen, maar wie weet van mijn dorst?’

Er wordt in Ne der land veel ge praat over ‘zuipen,’ in let ter lij ke zin, maar ik be -

doel het hier ook fi guur lijk, als sym bool voor grens over schrij dend ge drag. We

zijn ge tui ge van of heb ben van ho ren zeg gen al ler lei in ci den ten die on der de ze ru -

briek ‘grensoverschrijdend gedrag’ ge schaard kun nen wor den, in de po li tiek, op

straat, op in ter net, we spre ken over ver ru wing van taal, over kor te lont jes, over

aan val len op de rechts staat, over het feit dat Wil ders over een ‘kopvoddentaks’

kan spre ken en er veel stem men mee bin nen haalt. We spre ken op de ze ma nier
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veel over symp to men, over ui ting en. En ge mak ke lijk la ten we er mas sie ve kwa li fi ca ties op

los: dit is het kwaad; hier wordt een ab so lu te grens ge pas seerd; dit kan niet; dit mag niet; dit is 

po pu lis me, et ce te ra. 

In dit es say wil ik me op dit punt in hou den en voor al spre ken over de on der lig gen de er -

va ring en, be hoef ten, frus tra ties, ver wach ting en. Ik wil niet di rect ver oor de len, maar be grij -

pen, pro be ren mee te voe len, wat so ci o lo gen noe men ‘verstehen’. Waar zit de pijn bij al ler lei

groe pen in on ze sa men le ving, de pijn die er wel licht toe leidt dat men Wil ders stemt of er

wel licht toch on der huids eni ge sym pa thie voor heeft? 

We zijn — zo zal ik be to gen — ge tui ge ge weest van twee re vo lu ties, de eer ste heb ben de

ou de ren on der ons nog vol op mee ge maakt, de ja ren ’60. De twee de, daar zit ten we nog mid -

den in — en jong eren zit ten daar dui de lijk an ders in dan ou de ren. Het is de ze twee de re vo lu -

tie die ik voor al wil pro be ren te be grij pen. 

De ze ana ly se zal uit lo pen op een soort taak stel ling voor de chris te lijk so ci a le be we ging.

Ik denk dat het es sen tieel is dat de ze be we ging, zo als dat te gen woor dig wel heet, ‘in haar

kracht komt’, op staat, en doet waar ze goed in is. En dat is ... bur ger lijk heid, dat is kneu te rig -

heid, trut tig heid, spruit jes, ge ra ni ums, of ...? La ten we zeg gen dat ik op dit punt ui tein de lijk

aan dit be toog een iets an de re wen ding zal ge ven (maar niet zo heel an ders). 

1. De dorst

Wat is de ‘toarst’, de dorst van de Wil ders-aan hang ers? Ik heb daar voor een klas siek-mar xis ti -

sche term no dig: ver vreem ding. En ver vreem ding be werkt wan trou wen. Op for mu le ge -

bracht: V à W. 

Nu zijn er ten min ste twee ty pen ver vreem ding: het eer ste ty pe is ver bon den met het

mens-zijn als zo da nig. Het le ven is nooit vol maakt. Er is al tijd pijn, al tijd lij den, al tijd frus tra -

tie ver bon den met het le ven. Afscheid, on ver vuld ver lang en, licha me lij ke ge bre ken, psychi -

sche on macht, schuld en schuld ge voe lens — al len heb ben we er in een be paal de ma te mee te 

ma ken. Dat brengt een le vens taak met zich mee: het zoe ken naar een ba lans van pijn en

vreug de. De pijn niet ont ken nen, maar ook niet het le ven la ten over woe ke ren. Som mi ge

men sen sla gen er niet in die ba lans te vin den. Zij kla gen al tijd — wat er ook ge beurt. Schijnt

de zon, dan zijn de pro ble men min stens even groot als wan neer het stort van de re gen. Som -

mi ge men sen zit ten echt al tijd in de hoek waar de klap pen val len, bij an de ren kan dit kla gen

meer hy pochon dri sche vor men aan ne men. 

Maar er is ook een heel an der ty pe ver vreem ding, dat voort komt uit spe ci fie ke om stan -

dig he den. De er bar me lij ke si tu a tie van de ar bei ders in de 19e eeuw had te ma ken met een

door men sen ge cre ëerde struc tuur, die men niet an ders dan als ‘onrecht’ kan ty pe ren. De

pro le ta ri ër kwam te recht in op stand, hij hád wat te kla gen. Wie in de 19e eeuw te gen Marx ge -

zegd zou heb ben ‘joh, die pro le ta ri ërs heb ben al tijd wel wat te zeuren’ die heeft iets fun da -

men teel niet be gre pen. Zo lijkt het mij ook on te recht om de hui di ge maat schap pe lij ke on vre -
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de en be zorgd heid af te doen met ‘je hebt al tijd wel een por tie zeur pie ten op de we reld

rondlopen’.  In plaats daar van tracht ik te peilen wat de ver vreem den de fac to ren en ont wik -

ke ling en in on ze hui di ge sa men le ving zijn. 

Die zijn er. In het al ge meen is een breed be sef voel baar dat men de con tro le ver liest over

het ei gen le ven (lo sing con trol). Te ge lijk is er de voort du ren de sug ges tie dat je wel je le ven en

dat we wel ge za men lijk de sa men le ving ‘in control’ heb ben. Men kan dit ge voel ook ver -

woor den als ‘vreemden ne men het over’. Enke le ma ni fes ta ties hier van: 

a. ‘Institutionele vervreemding’ of ook wel ‘anonimisering’: gro te in stel ling en die veel macht

over je heb ben, zo als ver ze ke raars, in ter net be drij ven, fi nan ci ële in stel ling en, maar vaak ook

on der wij sin stel ling en of zor gin stel ling en blij ken niet aan spreek baar. Ze we ten je feil loos, met

gro te ac cu ra tes se te vin den als je twee se con den te laat bent met be ta len, maar als je om ge -

keerd hen no dig hebt, be geef je je in een ein de loos la by rint. Ze blij ken he le maal niet be zig te

zijn met jou, als klant, als pa ti ënt, als leer ling, als ou der, als be wo ner, maar al leen maar met

zich zelf en hun ei gen winst maxi ma li sa tie. Geen enk ele con tro le, geen enk ele te gen macht is er, 

die gro te in stel ling en ter ve rant woor ding kan roe pen. Ei gen lijk kun nen al leen toe val li ge ac -

ties, ont ke tend door TV-programma’s (Ra dar, Kas sa) of door ca ba re tiers (Youp van ’t Hek)

eni ge be scher ming bie den. Maar al ler lei an de re ve rant woor dings struc tu ren zijn op ge bla zen.

De wo ning bouw ve re ni ging is in mid dels een her me tisch af ge slo ten stich ting. De school ve re -

ni ging bouwt zich — ove ri gens hier in aang ejaagd door of fi cieel chris ten de mo cra tisch ge -

ïnspireerde po li ti ci en op ge jaagd en on der steund door al ler lei of fi cieel le vens be schou we lijk

ge ïnspireerde koe pels — snel om tot een ‘directie’ met een ‘Raad van Toezicht’. Met open

ogen ver strek ken we de re cep tuur voor gro te ong eluk ken. Voor on ze ogen speelt het zich in -

mid dels af: een ver vreem den de groot scha lig heid waar in nie mand aan spreek baar is. 

De in sti tu ti o ne le ver vreem ding be treft in mid dels ook de kerk — en is mis schien hier

nog wel het diep ste. De mis bruik schan da len trek ken die pe spo ren in de sa men le ving, juist

om dat het hier een in sti tuut be treft dat toch zich zelf pre sen teert als — en ook wel ge zien

wordt als — een mo reel ba ken. 

b. Een ‘vervreemdend leiderschap’ in be drij ven en or ga ni sa ties. Voor mij blijft het vol gen de

beeld op het net vlies staan. Cor Boon stra, toen ma lig top man van Phi lips, was net  binnen -

gevlogen van uit Sa ra Lee/Dou we Egberts (een ma na ger springt te gen woor dig zon der enig

ver stand van in hou de lij ke za ken van de ene sec tor naar de an de re: of je nu ham bur gers ver -

koopt of zorg mi nu ten, kof fie of flat screens, winst is in al le ge val len winst, geld is in al le ge val -

len ge lijk). Pu blie ke lijk kon dig de hij ver vol gens in NOVA het ont slag van dui zen den werk ne -

mers aan: “Ik heb geen enk ele emo tie bij het ont slag van tien dui zen den werk ne mers.’’ “Geen

enk ele emo tie,” her haal de hij. Het cu rieu ze was dat de vol gen de dag het aan deel Phi lips om -

hoog ging! De ze men ta li teit van ach te loos of be ter min ach tend om gaan met men sen,

met — abs trac ter ge zegd — so ci aal ka pi taal ten gun ste van fi nan cieel ka pi taal, maakt de kern
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uit van de hui di ge we reld wij de cri sis die als kre diet cri sis te boek is ko men staan. Hier in wordt

de in sti tu ti o ne le ver vreem ding ge kop peld aan lei der schaps ver vreem ding. 

c. Een ‘vervreemdende politiek’. Marc Cha van nes gaf eni ge tijd te rug de vol gen de ana ly se. Als 

er iets mis gaat, dan roept de Ka mer de mi nis ter, die ver vol gens uit komt leg gen dat (a) hij het

ook af schu we lijk vindt en (b) hij er niets aan kan doen om dat de zeg gen schap over de be tref -

fen de sec tor al lang is weg ge ge ven of in mid dels in Eu ro pa ligt of het toe zicht ver vang en is

door ‘zelfregulatie’ en der ge lij ke. En zo is het: de po li tiek re a geert op al ler lei in ci den ten, maar

eta leert juist in die re ac tie haar ei gen zelf ge ko zen mach te loos heid. In Rus land heb ben we ge -

zien hoe een snel le pri va ti se ring ge leid heeft tot een oli gar chi sche me ga-rijk dom, maar niet

heeft ge leid tot een trans pa ran ter sa men le ving, waar in men sen meer zeg gen schap kre gen over 

hun le ven. Inte gen deel, rui ge pri va ti se ring dreigt al leen te lei den tot het cre ëren van nieu we

ano nie me, log ge mach ten, die nu ech ter door nie mand meer ter ve rant woor ding kun nen wor -

den ge roe pen. De po li tiek is hier van de aan ja ger, in plaats van een te gen wicht te bie den. Dit

leidt — het hoeft niet te ver ba zen voor de nuch te re be schou wer — tot het ge voel dat ‘de

politiek’ de ‘hoge heren’ de hand bo ven het hoofd houdt, geen aan dacht heeft voor ‘de ge wo -

ne man’. Po li ti ci zul len daar wel veel be lang bij heb ben, is dan de van zelf spre ken de ge dach te,

het zij dat ze nu al hier voor geld toe ge scho ven krij gen (daar van is in Ne der land mo men teel

nog niet zo heel veel spra ke, naar het schijnt), het zij dat ze straks wel een goud ge rand baan tje

in de wacht zul len sle pen, als com mis sa ris bij ABN-AMRO (Wim Kok) of als ‘partner’ bij

KPMG (voor €400.000,- per jaar, plus pa pa dag — Wou ter Bos). De ver woes ten de wer king

van dit fi nan cieel ni hi lis me op de pu blie ke mo raal zijn bij na on her stel baar, juist als het gaat

om men sen die zich in de po li tiek la ten voor staan op ide a len van so li da ri teit, zo als ge noem de

so ci a lis ti sche voor man nen, maar dit geldt even zeer voor chris ten-de mo cra ti sche po li ti ci. Ik

vrees bo ven dien dat dit de Ne der land se sa men le ving ook ge woon in har de munt ve le mil jar -

den kost: als wan trou wen gaat re ge ren, vol gen aan al le kan ten claims voor fi nan ci ële com pen -

sa tie en door be re ken de kos ten. In een ‘low trust-samenleving’ gie ren de trans ac tie kos ten de

pan uit. Bij Wim Kok en Wou ter Bos mo ge de eco no mie in goe de han den zijn ge weest toen ze 

nog mi nis ter, die naar, wa ren en toen ze mil jar den vei lig stel den. Een maal mi nis ter af be rok ke -

nen hun keu zes de sa men le ving een op ter mijn wel licht bij na even om vang rij ke scha de post in

ter men van ver lo ren ver trou wen. 

d. Een ‘vervreemdende woonomgeving’. Het is ver ba zing wek kend hoe groot in veel keu rig

net te wij ken, waar ei gen lijk maar heel wei nig ge beurt, de ge voe lens van on vei lig heid zijn. Er is

zorg over huf te ri ge om gangs vor men. Er is er ger nis over bu ren die ‘overlast’ ver oor za ken. Er

is on ze ker heid ver oor zaakt door het ge ge ven dat het over gro te deel van de men sen met wie

we op een paar hon derd vier kan te me ter da ge lijks sa men wo nen ons vol sla gen on be kend zijn. 

Er is on ver schil lig heid om dat de pu blie ke ruim te om ons heen van nie mand en daar mee ano -

niem en on ver zorgd is. Als er in de straat een ka pot bier fles je ligt, mo gen we blij zijn als een
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van de bu ren de ge meen te rei ni ging belt, maar nie mand zal dit zelf even op ve gen. Als het va -

ker ge beurt, ko pen we zelf wel du re an ti-lek ban den voor de fiets: de pu blie ke ver vui ling

wordt ge pri va ti seerd. Bo ven dien heb ben we col lec tief be slo ten veel meer geld en ruim te te in -

ves te ren in par keer ge le gen heid voor auto’s dan in uit da gen de so ci a le ruim te voor jong eren,

juist in de leef tijd dat ‘peers’ voor hen het be lang rijk ste re fe ren tie ka der vor men. Als ze dan,

juist van we ge hun so ci a le be hoef te, ver veeld toch er gens een plek kie zen, spre ken we in eens

van ‘hangjongeren’ en zijn we bang voor ze. Ge luk kig wordt de ze buurt ver vreem ding voor

een aan tal men sen, ook voor jong eren zelf, enigs zins ge com pen seerd door de groei van nieu -

we, vir tu e le ge meen schap pen. Maar ui tein de lijk heft dit ui ter aard de ge voe lens van con cre te,

fy sie ke on vei lig heid in de ei gen buurt niet op. 

e. ‘Globaliseringsvervreemding’: de he le we reld lijkt be schik baar en toe gank elijk, maar te ge -

lijk zijn we er he le maal aan over ge le verd. Tast baar wordt dit wan neer be drij ven ong ehin derd

door aas gie ren (hed ge funds) wor den op ge kocht, leeg ge haald of met schul den wor den op ge za -

deld. Op de ze ma nier zijn ‘we’ bij na in één klap al on ze kwa li teits kran ten (NRC, Volks krant,

Trouw) kwijt ge raakt en wank elt ‘onze’ ou de ver trouw de He ma — om maar enk ele voor beel -

den te noe men. 

De ge noem de ing re di ënten die een breed be sef van ver vreem ding be wer ken, kun nen sa -

meng evat wor den als een be we ging van con cre te ge meen schap pen naar een ‘abstracte

samenleving’, een be we ging waar in ‘control’, ve rant woor de lijk heid, zeg gen schap, weg lekt

naar ano nie me ac to ren of, nog er ger, ‘factoren’. Dit leidt tot het ge voel dat on ze we reld, on ze

leef we reld, ons wordt af ge no men, door ‘vreemden’, door men sen die niet be grij pen en niet

wil len be grij pen hoe de ze spe ci fie ke Ne der land se sa men le ving werkt, hoe ze in el kaar steekt.

De ze vreem den ver knoei en on ze ‘identiteit’, ons beeld van wie we ge za men lijk wil len zijn. 

Wie zijn die ‘vreemden’ ei gen lijk die de ze ver vreem ding be wer ken? Een aan tal heb ik er

al ge noemd, aan dui den der wijs: ma na gers, po li ti ci, me de wer kers van wat met een cy ni sche

be na ming ‘helpdesks’ ge noemd wor den (hoe wel ze er per soon lijk vaak maar al te wei nig aan

kun nen doen), de hed ge funds, etc. Heb ben we met dit lijst je ech ter de ver vreem den de

‘vreemden’ echt ge ïdentificeerd, of moe ten we verd er kij ken? Wie zijn die snood aards toch? 

Na tuur lijk kun nen we ons af vra gen of het in der daad wel zo bar en boos is als de ze lijst

van ver vreem dings fac to ren sug ge reert. Het gaat voor een be lang rijk deel om per cep ties van

men sen, lang niet al tijd om har de fei ten. Maar ook de ze per cep ties zijn een re a li teit op zich -

zelf. De ernst er van wordt aang ejaagd door de ver wach ting en van het om ge keer de. Immers,

op zich zelf zou den de ge noem de ver vreem dings fac to ren zo erg niet zijn. Voor het over gro te 

deel van de ge schie de nis der mens heid tref fen we de si tu a tie aan dat één of enk elen vrij wel

al le macht ver za meld heb ben en er daar naast een gro te meu te is die maar één taak heeft: ge -

hoor za men. Voor het over gro te deel der mens heid in de loop der ge schie de nis be te ken de

het be ho ren tot een po li tie ke ge meen schap over ge le verd zijn aan de gril len van an de ren, of,
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als die an de ren niet zo con creet aan wijs baar wa ren, aan de gril len van het lot, of aan de  on -

grijpbaarheid van een over stij gen de, ken ne lijk on ve ran der lij ke na tuur lij ke or de. Waar om is

dat fleg ma ti sche, be rus ten de ver mo gen, de ze amor fa ti, ons van daag de dag niet meer ge ge -

ven? 

Dat heeft mijns in ziens te ma ken met on ze wes ter se, wel licht spe ci fie ker, on ze Noord -

west Eu ro pe se cul tuur ge schie de nis. Het gaat te ver om er hier diep op in te gaan, maar als al -

ge me ne lijn kun nen we wel zeg gen dat in on ze cul tuur, van af de in tre de van het chris ten dom, 

het be sef van in di vi du e le men se lij ke waar dig heid in het be wust zijn van men sen is ing edaald.

Ge terg de en uit ge mer gel de Engel se boe ren die in 1381 in een re vo lu ti o nai re op tocht Lon -

don bin nen stroom den, rie pen: ‘We zijn ge scha pen naar het beeld van Chris tus, maar we

wor den be han deld als bees ten!’ Ge lei de lijk heb ben steeds nieu we groe pen de er ken ning van

hun waar dig heid af ge dwong en en is dit on derd eel ge wor den van on ze sa men le vings struc -

tuur. Men hoeft een sa men le ving niet als een na tuur ver schijn sel te zien, maar kan de ze vorm -

ge ven op een ma nier die de men se lij ke waar dig heid er kent — dat is de gro te ont dek king van

de chris te lij ke tra di tie, waar mee men reeds diep in de Mid del eeu wen in de Noord-Ita li aan se

en West-Eu ro pe se con text con creet po li tie ke en so ci a le er va ring be gon op te doen: ge meen -

schap én in di vi du e le waar dig heid, in di vi du e le waar dig heid én ge meen schap. Het ty peert de

chris te lij ke ars as so ci an di of ars con so ci an di die diep gaand on ze so ci aal-mo re le in fra struc tuur

heeft gevormd.

Dit heeft al ler lei fas ci ne ren de én pro ble ma ti sche kan ten, maar het voert te ver om die nu

te ver ken nen. Eén ding is wel dui de lijk: el ke in stel ling, elk be drijf — niet in de laat ste plaats

ook de staat — moet nu in de pre sen ta tie be klem to nen dat het hem echt gaat om de in di vi -

du e le klant, om de bur ger, om de cli ënt. Als dat dan niet meer dan een cy ni sche faça de blijkt

te zijn, ont staat on be ha gen, ont staat to arst, dorst. Dat on be ha gen kan, als het een maal wor tel

be gint te schie ten, zich als een inkt vlek ver sprei den in de on der stro men van de sa men le ving,

al le ge voel voor pro por tie ver lie zen en daar mee zelfs een hu mus laag voor re vo lu ties vor men.

2. Twee re vo lu ties

Twee van zul ke re vo lu ties heb ben we in de na oor log se tijd mee ge maakt en we le ven nu nog

vol op in de na sleep er van. De eer ste re vo lu tie is die van de ja ren ’60. De zicht ba re bui ten schil

van de ze re vo lu tie is de uit braak uit en af braak van de zui len struc tuur. Het le ven in een zuil

werd ken ne lijk er va ren als het ade men in een ver stik ken de at mo sfeer, met hi ërarchische

struc tu ren, die het in di vi du plat druk ken. De ja ren ’60 re vo lu tie is daar mee al ler eerst een be -

vrij dings feest. Maar de dy na miek is aan zien lijk die per dan de af re ke ning met ken ne lijk ver -

star de eli tes en een muf fe at mo sfeer. Niet toe val lig is de ze re vo lu tie ge lijk tij dig het be gin van

drie in ten sief op el kaar in wer ken de mo tie ven: se cu la ri se ring, in di vi du a li se ring, en kos mo po li -

ti se ring, ni Dieu, ni maître, ni li mi te. Het lijkt als of de Fran se Re vo lu tie van 1789 nu pas eerst

van uit het po li tie ke do mein door slaat en neer slaat in de hoof den, har ten en han den van
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in di vi du e le men sen. Dit be te ken de in fei te een fron ta le po ging tot af bre ken en oprui men van

de bur ger lij ke cul tuur, zo als die ge du ren de een aan tal eeu wen in het Wes ten was op ge bouwd.

‘Burgerlijkheid’ werd als woord om ge ven door een hui ve ring wek kend af grij zen en Karl Marx

werd op nieuw op het in tel lec tu e le schild ge he ven, de Marx die zich zo hart gron dig ver zet te

te gen de bour geois. Plots was voor een nieu we ge ne ra tie het he le pak ket van bur ger lij ke waar -

den ken ne lijk niet leef baar meer. 

Het is ge mak ke lijk de ze re vo lu tie in een con ser va tief jar gon te de sa vou e ren als af braak

van mo raal, als the gre at dis rup ti on (Fu kuy a ma), of als de de mo ra li za ti on of so cie ty (Ger tru de Him -

mel farb). Als men dat doet, loopt men het ri si co de mo re le im puls die ook ach ter de ja ren ’60

re vo lu tie zat, te ont ken nen. Op de ach ter grond moet toch er kend wor den dat de waar den

van de bur ger lij ke cul tuur in mid dels diep pro ble ma ti sche kan ten had den. Voor de jonge ge -

ne ra tie wa ren dit nu schuld i ge waar den, waar den die Ausch witz niet had den kun nen te gen -

hou den, waar den die bur gers blind maak ten voor de hong er in Bi a fra en voor de apart heid in 

Zuid-Afri ka. De ze waar den dien den daar om ont mas kerd te wor den. De bur ger lij ke cul tuur

stond te recht, van we ge de be per king en die ze men sen opleg de én van we ge de mo re le on -

acht zaam heid die ze ten toon spreid de voor die ge nen die we reld wijd geen deel uit maak ten

van haar ge meen schap, van we ge haar on derd ruk king én haar ge bor neerd heid. Als ge volg

hier van ont stond een nieu we mo re le ori ëntatie: in di vi du e le vrij heid, ac tief aang ejaagd en be -

schermd door de po li tiek én uni ver se le ver bon den heid, vorm ge ge ven door en in de po li tiek.

Ofte wel: privé ge heel vrij, so li dair via po li tie ke struc tu ren. De ze con stel la tie leid de vrij wel di -

rect tot een on waar schijn lij ke toe na me van het soor te lijk ge wicht van de po li tiek: zo  on -

geveer al les werd ge po li ti seerd én de po li tiek werd bij na ge sa cra li seerd. ‘Alles is po li tiek en

po li tiek is alles’. De ker nin sti tu ties van de bur ger lij ke cul tuur, de uit de ars conso ci an di stam -

men de con cre te or ga ni sa ties en ver ban den waar in men sen con creet zorg dra gen voor el kaar

en voor hun leef om ge ving, (wat we in Ne der land ‘middenveld’ zijn gaan noe men, maar waar

men ook het ge zin toe kan re ke nen), wer den niet lang er on der steund door de mo re le set-up,

de mo re le mind set van de nieu we ge ne ra tie. Men kon zich een vou dig weg niet meer in denk en 

dat men sen zo be krom pen, zo kneu te rig, zo ge knecht, zo wei nig kos mo po li tisch kon den le -

ven en denk en: je haalt het toch niet in je hoofd een pan ne tje soep te breng en naar een zie ke

buur vrouw en zo on recht vaar di ge po li tie ke struc tu ren in stand te hou den? Waar om wordt

dit niet po li tiek ge re geld? In plaats van soep te breng en, be hoor de je nu als mo reel be vlo gen

mens PvdA te stem men, zo dat de staat dat pan ne tje soep zou kun nen breng en, recht vaar dig

verd elend, ie der vol gens het zelf de in di vi du e le recht. Ie de re Ne der lan der werd nu der hal ve

ge acht de oor za ken van pro ble men in de maat schap pe lij ke struc tu ren te zoe ken (die moes -

ten daar om om ver ge gooid wor den) en de bron van goed heid in zich zelf te plaat sen (‘Ik ben

OK’). 

De ze in al zijn ra di ca li teit ach ter af nau we lijks te be vat ten breuk in de so ci aal mo re le in fra -

struc tuur van on ze sa men le ving had het ka rak ter van een Blitzkrieg. De zui len sa men le ving

werd in snel tem po af ge bro ken. Alle te gen stand werd snel uit ge scha keld. De de li ca te prag -

Le ve de bur ger lijk heid! 49



ma ti sche in ter men se lij ke om gang uit de bur ger lij ke pe ri o de werd af ge zwo ren ten gun ste van

een mo reel ra di ca lis me, waar bij ie der die niet de nieu we or tho doxie van zelf be vrij ding en

eman ci pa tie was toe ge daan het la bel ‘fascist’ of soort ge lij ke kwa li fi ca ties kreeg toe ge be ten.

Nog lo pen de ril ling en me over de rug bij de her in ne ring aan de haat die ik als 7- of 8-ja rig

kind zag in de ogen van een lang ha ri ge PSP-er die van ach ter een po li tiek kraam pje op de

markt in Vlaar ding en mijn bur ger lijk ge kle de va der de man tra van toen toe beet “uw rechts -

staat is de on ze niet, me neer.” (Pri va te haat en pri va te huf te rig heid je gens an ders denk en de

me de bur gers kon ken ne lijk pri ma sa meng aan met ge lijk tij dig be le den in ter na ti o na le so li da ri -

teit en lief de je gens al len). Een een vor mi ge ‘linkse kerk’ nam de plaats in van de plu ra le zui -

lenk er ken, als do mi nan te, agen da be pa len de macht. Ne der land ging van een bur ger lij ke sa -

men le ving met ab so lu te waar he den (en een be lof te van heil), plu raal ge or ga ni seerd, in een

oog wenk over naar een post zui len sa men le ving met één pu blie ke the o lo gie, de nieuw-link se

(met een be lof te van in stant-heil). Weg met de mi cro-ethiek en al le struc tu ren waar in die

cen traal staat (met na me het ge zin), al les werd nu ing ezet op de ma cro-ethiek, de Be te re We -

reld. 

Dit al les ging ook ge paard met een mas sa le dechris ti a ni se ring, en dat is niet toe val lig.

Heb God lief bo ven al les en de naas te als je zelf — in de loop van ve le eeu wen had de bur ger -

lij ke cul tuur met al ler lei lek en ge brek daar be paal de ge drags vor men voor ge von den. Dit be -

te ken de een voort du rend appèl op men sen, tot zelf be per king, tot re la ti ve ring en daar mee

uit stel van be hoef te be vre di ging, tot zelf re la ti ve ring, tot er ken ning van een niet zelf ge ko zen

le vens or de, tot ‘zelfverloochening’ zelfs (of dit van uit chris te lijk per spec tief zelf al tijd cor -

rect was, is zeer be twij fel baar, maar een be paal de ma te van he te ro no mie blijft toch on los ma -

ke lijk met het idee van re li gie ge ge ven). Maar in de post-bur ger lij ke cul tuur werd dit ver vang -

en door ‘Heb je zelf lief bo ven al les, en ver trouw de naas te toe aan de door ons te cre ëren

po li tie ke or de, die ui tein de lijk een we reld wij de or de moet zijn.’ Is het me de ook daar om dat

men plots de ver ha len niet meer be greep, waar mee het over gro te deel van de sa men le ving

zelf was op ge groeid? Dat wa ren ver ha len over gren zen van het ik, over het fa len de, zelfs

zon di ge zelf, over con cre te naas ten lig gend langs de kant van de weg, over het mis luk ken of

on mo ge lijk zijn van uto pi sche pa ra dijs bouw, ver ha len over ui terst con cre te nieu we kan -

sen — een Kind ge bo ren, hoe kneu te rig! — over lij den — waar is dat voor no dig in een

maak ba re we reld? — en een Opstan ding van ge ne zij de. Al de ze ver ha len wer den nu als leeg

er va ren en daar om niet meer door ver teld. Het is als of men van af de ja ren ’60 een ein de lo ze

reeks echo’s ver neemt van Nietzsche’s ver zuch ting “Als er go den zijn, hoe kan ik het dan uit -

hou den zelf niet zo’n god te zijn? Daar om zijn er geen go den.”1 Bin nen één ge ne ra tie werd

de ken nis van de chris te lij ke tra di tie prak tisch weg ge vaagd. In de leef tijds ca te go rie on der de

veer tig weet nog maar een frac tie wat Kerst of Pa sen be te kent (en van de weer om stuit wor -

den de ge fos si li seer de res tan ten er van in ui ter ste kneu te rig heid ge com mer ci a li seerd!).
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Wat sinds de ja ren ’60 on weer stan de lijk is ge groeid, is in der daad het ver mo gen om zelf aan

het ei gen le ven vorm te ge ven, wat Char les Tay lor noemt de ‘authenticiteitscultuur’. Ve len za -

gen dit als een be vrij ding, als pu re winst. We zien mo men teel in de me dia de kin de ren van de

ja ren 60: snel, speels, ge vat, on deu gend, cre a tief, beet je grof in de mond ook, beet je huf te rig,

weg met ge zag, geen God, geen mees ter, Geen Stijl. Moet kun nen. Een nieuw ty pe mens,

span nend, uit da gend, ont mas ke rend. 

Maar net zo als een cul tuur be paal de ver mo gens kan aank we ken, kan een cul tuur ook an -

de re ver mo gens snel of ge lei de lijk doen uit ster ven. Wat ach ter uit lijkt ge gaan is het ver mo -

gen tot zelf be per king, zo wel in ge drag (het kor te lont je), als in le vens stijl (die is veel con -

sump tie ver ge wor den). Ook lijkt in een be paald op zicht het ver mo gen tot het bou wen en

on der hou den van con cre te, duur za me ge meen schap pe lijk heid, de ars as so ci an di, ach ter uit te

zijn ge gaan. Men spreekt nu van het fe no meen ‘bindingsangst’. De zo hoog aang eschre ven

so li da ri teit, kreeg een abs tract, on per soon lijk ka rak ter. Ze werd hoe lang er hoe meer ge or ga -

ni seerd via de staat en via gro te in ter na ti o na le ac ties en gi ro-or ga ni sa ties, die in Ne der land

een aan hang ver kre gen die ner gens ter we reld zelfs maar enigs zins ge ëvenaard is. We leer den 

on ze kin de ren om te gaan met het mi lieu, boos te zijn over zee hon den en kern wa pens. Op

weg naar een so li dai re we reld sa men le ving van lie ve men sen! Al met al vorm den de ja ren ’60

en ’70 een so ci aal-po li tiek ex pe ri ment zon der weer ga in de Ne der land se ge schie de nis (in

haar ma te van ont wor te ling wel licht ver ge lijk baar met de ‘Culturele Revolutie’ in China).

Sym bo len van de re vo lu tie Elke re vo lu tie ont wik kelt haar ei gen sym bo len, die de spi ri tu e -

le kern er van sa men breng en. De re vo lu tie van de ja ren ’60 had ve le sym bo len: de strijd te gen

de Viet nam-oor log en bre der de strijd te gen Ame ri ka en het ‘kapitalistiese siesteem’, de strijd

te gen apart heid, de strijd te gen de kern be wa pe ning, de strijd voor vrou we ne man ci pa tie, de

strijd voor vrije abor tus — het wer den al le maal re vo lu ti o nai re sym bo len. Ik licht er hier vier

kernthema’s uit die sym bo lisch het hart van de re vo lu tie ty pe ren: de strijd voor abor tus, de

strijd te gen kern be wa pe ning, de ont wik ke lings sa men wer king en de mul ti cul tu re le sa men le -

ving. Eer lijk ge zegd heb ik ja ren lang wei nig be gre pen van de schier-re li gieu ze toe wij ding

waar mee de ze thema’s be voch ten wer den. Maar ge lei de lijk wordt het plaat je dui de lijk. Het

gaat mij in de zen ui ter aard niet om een po li tie ke af we ging, ben ik voor of te gen? Ik wil ook

hier — zij het ach ter af — be grij pen, ‘Verstehen’, wat de to arst, de dorst van de ja ren ’60 ge ne -

ra tie was. 

Het eer ste sym bool is de strijd voor abor tus. Wat is hier het spring en de punt? Wil den de

Ro de Vrou wen nu echt zo graag ong ebo ren kind jes do den? Dat is niet aan te ne men. En

waar om wel op ko men voor jonge zee hond jes in Ca na da en niet voor ong ebo ren men se lij ke

we zent jes? Elke nuch te re mo re le af we ging zou in nor ma le om stan dig he den ge leid heb ben

tot een ui terst be hoed za me be na de ring van het vraag stuk. Waar om dan dit zo fel uit ge voch -

ten in een zwart-wit, mo reel ge la den voor en te gen? Mijns in ziens is de oor zaak hier van al -

leen te zoe ken in de spe ci fie ke aard van het pro bleem in ver hou ding tot de nieu we, ex pe ri -
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men te le so ci aal-mo re le in fra struc tuur die men van af de ja ren ’60 tracht te op te bou wen.

Bin nen de ze so ci aal-mo re le in fra struc tuur is zwang er schap in de kern een on be grij pe lijk fe -

no meen. Zwang er schap ont staat door wat men van af de ja ren ’60 be wust ziet als de uit oe fe -

ning van een con sump tief recht, een recht op zelf ont plooi ing, vrije sek su e le om gang. Maar,

pot jan do rie, ter wijl je dit recht con su meert, kan er in eens, zon der dat je dit wilt, zon der dat je 

dit plant, zon der dat dit on derd eel is van jouw zelf ont wor pen le vens pro ject, een ui terst con -

cre te mo re le ver plich ting ont staan: een an der mens dient zich aan, die to taal van jou  afhan -

kelijk is, een af hank elijk heid waar van je de aard, de om vang en de duur niet kunt over zien

(waar schijn lijk le vens lang), laat staan be heer sen. Het is de ze dwa ze door krui sing van het

recht op het ont wer pen van je ei gen in di vi du a li teit, die door mid del van een recht op abor tus

als nog bin nen het do mein van het vrije zelf ont werp be heers baar ge maakt moet wor den.

Nog maals: het gaat mij niet om de po li tie ke af we ging en om vra gen rond nood si tu a ties die

op de een of an de re ma nier wet te lijk ge re geld moe ten wor den, het gaat me om de sym bo li -

sche open ba ring van een nieu we so ci aal-mo re le in fra struc tuur die hier af ge le zen kan

worden. 

Het twee de sym bool is de strijd te gen kern be wa pe ning. Het be trof hier bij uit stek een

doel dat in ter na ti o naal was, en geen enk ele re per cus sie had voor de per soon lij ke le vens stijl.

Het was het kos mo po li tie ke doel bij uit stek. Hier kon men met al le pas sie te gen zijn, ter wijl

men per soon lijk best een huf ter kon we zen. Zel den is een po li tiek doel zo zui ver los ge kop -

peld ge weest van per soon lij ke in te gri teit. Zel den kan men een split sing tus sen mi cro- en ma -

cro-ethiek zo ra di caal vol trek ken als ten aan zien van de ze pro ble ma tiek. Zel den kon men te -

gen zo wei nig in span ning — twee za ter da gen de mon stre ren — zo veel mo re le vol doe ning

in cas se ren. Dat be te kent ui ter aard niet dat dit geen re ëel po li tiek pro bleem was (en nog im -

mer is!). Maar het gaat me er in dit ver band voor al om de enor me pas sie te be grij pen waar -

mee dit pro bleem, juist in Ne der land, maar ook el ders, om ge ven is. 

Het der de sym bool is de ont wik ke lings sa men wer king. De ze had, aan vank elijk on der de

naam ont wik ke lings hulp, haar wor tels in het ge ma tig de in ter na ti o na lis me van de laat-bur ger -

lij ke cul tuur met haar gro ten deels chris te lijk-ge ïnspireerde waar den. Niet lang er wil de men

zui de lij ke lan den als wing ewest zien, maar, in lijn met de al eer der ge for mu leer de ‘Ethische

Politiek’ (be gin 20e eeuw) daa dwer ke lijk hulp ver schaf fen met na me op het ter rein van on -

der wijs en me di sche zorg. Maar in de ja ren ’70 werd ont wik ke lings sa men wer king veel meer.

Voor veel ont wik ke lings wer kers ging het de hef boom wor den naar de Be te re We reld. Veel

ont wik ke lings wer kers se cu la ri seer den in hoog tem po. Het ont wik ke lings werk be leef den zij

als het voort zet ten van hun ge loof in de komst van het Rijk Gods met an de re, be te re mid de -

len. De nieu we mis sie werd nu het ver sprei den van het se cu lie re zelf ont plooings-evang elie.

De ont wik ke lings sa men wer king werd een speer punt waar in veel mo re le ener gie, zo wel van

voor de ja ren ’60 als van daar na zich sa men per ste. Het vorm de een van de cen tra le do mei nen 

waar op de blij ven de on der stroom van de bur ger lij ke cul tuur als de bo ven stroom van de

 anti-burgerlijke cul tuur zich kon den ve re ni gen. Ne der land hield zich als een van de zeer wei -
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ni ge lan den in de we reld al tijd zon der noe mens waar di ge dis cus sie aan de in ter na ti o naal af ge -

spro ken maar ei gen lijk zel den op ge volg de norm van 0,7 % van het BNP als uit ga ven per cen -

ta ge voor ont wik ke lings amen wer king. De sym bo li sche be te ke nis er van wordt voor al

dui de lijk als we ons re a li se ren dat vra gen naar de ef fec ti vi teit er van niet van be lang wer den

ge acht en ei gen lijk niet eens ge steld moch ten wor den. De goe de be doe ling en wa ren af doen -

de. Het was lang een van de do mei nen waar op de af re ken cul tuur ja ren lang nau we lijks vat

kreeg. Pas re cen te lijk is de 0.7%-norm wel ter dis cus sie ko men te staan en in mid dels is de

ont wik ke lings sec tor wel licht de zwaarst ge con tro leer de en ‘ge-audite’ sec tor van on ze sa -

men le ving — op zich zelf een teken des tijds. 

Het vier de ver strek ken de re vo lu ti o nai re sym bool was de zo ge naam de ‘multiculturele

samenleving’. De Ne der land se zui len cul tuur van wel eer kon men ty pe ren als een plu ra le mo -

no cul tuur. Een al ge meen-bur ger lij ke be scha vings con sen sus maak te het sa men le ven met

die pe re li gieu ze en ide o lo gi sche scheids lij nen mo ge lijk. De an ti bur ger lij ke re vo lu tie door -

brak de ze con sen sus en sloeg daar mee het fun da ment on der de zui len cul tuur uit een. De

nieu we ge ne ra tie be gon zich plots te scha men voor de ei gen cul tuur, die men als trut tig, be -

krom pen en ach ter haald er voer. De ou de re ge ne ra tie werd plots on ze ker. De be we ging naar

de gro te we reld, het in ter na ti o na lis me, was dus ook een be we ging ‘weg van Nederland’, en

zelfs ‘weg met Nederland’. In de ze in de kern ver war de sa men le ving, een sa men le ving in

trans itie, be gon nen steeds gro te re groe pen mi gran ten bin nen te stro men. Eerst wer den zij

ont vang en als sym bool van de nieu we, kos mo po li ti sche gast vrij heid. Moei te loos wor den ze

ing epast bin nen een nieuw, in de kern nog al abs tract, dis cours van cul tuur re la ti vis me en we -

reld vre de. De mi grant en de mi gra tie werd zo niet op zich zelf be schouwd, maar werd ge -

ïntegreerd, niet in een land en niet in een ge meen schap, maar in een ide o lo gisch dis cours: de

mi grant is sym bool van de nieu we we reld. Bij ko mend voord eel was dat de mi grant de gro te

in ner lij ke af stand tot het Ne der land van voor de ja ren ’60 deelt met de nieu we re vo lu ti o nai -

ren. De ze af stand had ui ter aard wel heel ver schil len de ach ter gron den: de een om dat hij er

niets van wist, de an de re om dat hij er te veel van wist! De mi grant werd zo, ong evraagd en

zon der het te be sef fen, op ge no men in een post re vo lu ti o nair bond ge noot schap — als sym -

bool, niet als con cre te me de mens. Daar om hoef de hij ook niets te we ten van Ne der land, van

het Ne der lands, laat staan van iets als ‘Nederlandse cultuur’. De mi grant kwam dus bin nen in 

een zelf ver war de en daar mee voor an de ren ver war ren de we reld. Het leek als of zij in een

land zon der re gels bin nenk wa men, een land zon der po li tie zelfs. Een land waar van de so ci -

aal-mo re le in fra struc tuur in fei te nog ge heel schar nier de op die ou de waar de van zelf be per -

king, maar waar bij die waar de niet meer werd ge ïnternaliseerd en ze ker niet meer werd uit ge -

dra gen. Immi gran ten moes ten maar ra den hoe het hier al le maal in vre des naam werk te. De

taal om hun ma nier van sa men le ven uit te druk ken en overd raag baar te ma ken, was door de

au tocht o nen (!) al lang opgeblazen. 

Speelt de Islam dan ei gen lijk geen rol in de ze pro ble ma tiek? In fei te niet. De pro ble men

die we mo men teel met de Islam heb ben, zijn in een be lang rij ke ma te het spie gel beeld van on -

ze ei gen ‘autochtone’ pro ble men. 
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Een sym bool kan ge mak ke lijk de nuch te re om gang met de con cre te re a li teit in de weg gaan

staan. Het kan een ta boe-ka rak ter krij gen. Bin nen de ont wik ke lings sec tor zag men zo bij voor -

beeld, van we ge de ei gen se cu la ris ti sche agen da, de gro te be te ke nis van re li gie in al le lan den

be hal ve som mi ge West-Eu ro pe se, over het hoofd. De te kort ko ming en van het mul ti cul tu re le 

ta boe be hoe ven nau we lijks na der uit ge schre ven te wor den: het con cre te sa men le ven van

men sen in con cre te wij ken wordt erg moei lijk als er niet op een be paald ni veau een soort mo -

no cul tuur is die de plu ra li teit re gu leert, bij voor beeld een ge deel de taal, een ge deel de in zet

voor de ei gen leef om ge ving. Maar nuch ter re a lis me ont breekt, als men voor al ope reert met

sym bo len van een Nieu we We reld. 

Links slaat rechts af. Ineens sloe gen de ja ren ‘60 een an de re af slag in. Wat zich eer der al

aan dien de wordt in eens vol le di ge re a li teit: de so li da ri teit werd zo abs tract dat ze geen ver -

band meer had met de con cre te le vens stijl. Links sloeg rechts af. De kop stuk ken van de re vo -

lu tie lie ten zich in maat schap pe lij ke or ga ni sa ties, bij voor beeld als di rec teur van de VARA,

ink omens uit be ta len van ve le ton nen. Ze wer den de voor trek kers van een ong eken de schaal -

ver gro ting, van fu sie gol ven en ‘rationalisering’ in de pu blie ke sec tor. En hun kin de ren ko zen

met hen voor zelf ont plooi ing, maar lie ten de hol ge wor den, abs trac te so li da ri teit voor wat

die was. De Nieuw link sers en hun kin de ren ko zen mas saal voor het ne o li be ra lis me. Hol en

voos klonk en en klink en daar om de klaag zang en van de vet be taal de Nieuw link sers over ge -

brek aan ide a lis me bij de nieu we ge ne ra tie, die niet lang er meer de we reld wil de ver be te ren,

maar een com for ta bel le ven wil de lei den — het le ven dat zij on der ide a lis ti sche vlag zo goed

voor zich zelf had den ge re a li seerd. 

Fei te lijk is er op het ni veau van de in di vi du e le le vens er va ring ook wei nig ver schil: als men 

de zorg voor de naas te en de zorg voor de con cre te leef om ge ving be wust kan uit bes te den

aan de abs trac te staat, kan men de ze net zo goed uit bes te den aan de abs trac te markt. De eni -

ge af we ging die in dit op zicht nog van be lang lijkt is die van de ef fi ci ëntie. Wordt het via de

staat al le maal wat te log, dan kan het ook via de markt. Moei te loos kan men schui ven van

Nieuw links naar ne o li be raal — door geen enk ele in hou de lij ke af we ging kan men in dit op -

zicht nog ge cor ri geerd wor den, geen enk el prin ci pe of uit gangs punt staat de ze ‘Werdegang’

nog in de weg (zo als ook Groen links on der Fem ke Hal sema mo men teel laat zien). 

In Ne der land kreeg dit nieu we ver bond van Nieuw-links en de ja ren ’60 cul tuur met het

neo-li be ra le markt denk en wel heel sym bo lisch ge stal te in de Paar se Pa ci fi ca tie. De cul tu re le

agen da van de ja ren ’60 werd nu po li tiek vol tooid. De laat ste res tan ten wet ge vings be tut te ling 

wer den op ge ruimd (eu tha na sie, pros ti tu tie, etc.). De Paar se ja ren wer den zo de ja ren van een 

ge lijk tij di ge eco no mi sche pa ci fi ca tie als me de — schijn baar — een cul tu re le. De link er en de

rech ter vleu gel van de re vo lu tie von den el kaar. Opnieuw, net als in de na-oor log se ja ren, ging

de Ne der land se eli te ver vol gens denk en dat het in po li tiek en sa men le ving ‘om de economie’

gaat. Maar let wel: de keus om de eco no mie tot cen trum te ver kla ren is al tijd zelf een cul -

tuur-be slis sing. 

De zor gen van de nieuw link sers over de de mo ra li se ring van hun ne o li be ra le kin de ren
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mond den in tus sen wel uit in dras ti sche maat re ge len. Men vond het al thans no dig de ken ne -

lijk im mo re le, com fort ge rich te jong eren ste vig te dis ci pli ne ren. In de loop van de ja ren ‘90

werd een cul tuur van wan trou wen ge ïnstitutionaliseerd in be drij ven, in over heids- en maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties. Groot scha li ge bu reau cra ti sche con tro le moest de eens zo ge vier de 

zelf ont plooi ing nu in goe de ba nen gaan lei den. Een re ken- en af re ken cul tuur zon der weer ga

werd op ge tuigd. Van el ke adem tocht moest ve rant woor ding af ge legd wor den, in de zorg, in

het on der wijs, in veel be drij ven. En de nieuw link sers, die ooit deel had den ge no men aan fri -

vo le fes ti vi tei ten als de ‘Nacht te gen het arbeidsetos’ be gon nen nu de knoet te han te ren voor 

de jong eren on der hen. Ge heel in stijl werd dit een abs trac te, pro ce du re le knoet, aan de hand

van le ge ‘prestatie-indicatoren’, die een gro te in hou de lij ke ver le gen heid moest mas ke ren.

Het toe kom sti de aal van veel jong eren zelf ver schoof ook, van ‘iets doen met mensen’ of ‘de

we reld verbeteren’ naar ma na ger wor den. In de ze ‘Brave New World’ is gaan gel den

‘controleren of ge con tro leerd worden’. 

Het be drijfs le ven en de or ga ni sa tie we reld moes ten zo klaar blij ke lijk hard han dig de ver -

on der stel de ga ten in de nog ex pe ri men te le so ci aal mo re le in fra struc tuur re pa re ren. Het leid -

de tot een merk waar di ge ge sple ten heid in on ze hui di ge cul tuur. De me dia, de vrij e tijds- en

uit gaans we reld en de daar in over ge dra gen ide aal beel den van mens-zijn ade men een sfeer

van vrij heid-blij heid. Hier le ven de ja ren ‘60 nog vol op door (hoe wel ook de zo vro lijk-fri -

vool ogen de pre sen ta to ren de he te adem van kijk cij fers en re cla me op breng sten en de hier op

ge ba seer de ‘prestatie-indicatoren’ in de nek voe len! Want hoe vro lijk je ook doet, de we reld

draait wel door). In de werk sfeer heerst er ech ter strak ke dis ci pli ne en wordt een ar beids -

ethos af ge dwong en waar bij ie der cal vi nis tisch ethos van wel eer ver bleekt. Voeg hier bij nog

de om zich heen grij pen de in te gri teits co des en re gel ge ving en we zijn niet ver ver wij derd

meer van het slaaf se dienst huis van de ja ren 50, waar van we in prin ci pe be vrijd waren.

Het ide a lis me van wel eer is ver zand in plat kwan ti ta tief denk en en co de rings drift. En

waar de co de net even niet werkt, grijpt de im mo ra li teit om zich heen. Toplui ver schaf fen

zich zelf vors te lij ke ink om sten en bij be ho ren de emo lu men ten en bo nus sen. De vrije zelf ont -

plooi ing is een bit te re ka ri ka tuur van zich zelf ge wor den. De re vo lu tie, zo als vaak, ver slindt

haar ei gen kin de ren. 

De res tan ten van de bur ger lij ke cul tuur la gen in mid dels schijn baar amech tig naar adem

te hap pen. Ie mand die het woord ‘gezin’ in de mond durf de te ne men, een van de ker nin sti -

tu ten van de bur ger lijk cul tuur, werd met hoong elach over la den (zo als toen ma lig CDA-frac -

tie lei der Heer ma over kwam). ‘Fatsoen’ was een klein bur ger lij ke uit vin ding, waar de ‘Ware

Wereldverbeteraar’ lak aan heeft. En toen ie mand durf de te rep pen van ‘normen en waarden’ 

en van een ‘bezielend verband’ zo als VVD-lei der Bol kest ein, dreig de de ze door zijn ei gen

par tij met ‘pek en veren’ over la den te wor den als hij nog één keer zijn mond hier over open

zou doen. Bol kest ein zweeg en stem de toe, bleek op het cru ci a le mo ment geen rug geng raat

te heb ben — zaai de hier mee For tuyn en be reid de op ter mijn de splij ting van de VVD na

Paars voor.
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De twee de re vo lu tie Inmid dels ma ken we sinds For tuyn een twee de re vo lu tie mee. We zit -

ten er nog mid den in. Maar als we de ze re vo lu tie moe ten ty pe ren, dan stokt het — al thans bij

mij. Het is geen dui de lijk her ken ba re re vo lu tie zo als de eer ste: an ti ge zag, an ti zui len. De hui -

di ge re vo lu tie is die van de am bi va len tie. Ze wil zo wel de ja ren ‘60 vei lig stel len als de ze op bla -

zen. Opnieuw wor den als re gen tesk er va ren struc tu ren be kri ti seerd. Maar te ge lijk ver langt

men naar dui de lijk lei der schap. Men vraagt om strenge nor men en wil te ge lijk vol le di ge in di -

vi du e le vrij heid be hou den. Men eist ab so lu te vrij heid van me nings ui ting voor zich zelf

op — je moet toch al les kun nen zeg gen — maar te ge lijk ver langt men naar één ho mo geen

Ne der land, waar in bij voor beeld re li gieus af wij ken de groe pen geen ruim te krij gen. Het is de

re vo lu tie van men sen die — in een beeld van Hans Bou tel lier — wil len bung ee jum pen, mits

de over heid eerst wel even het el as tiek met strak ke re gels cer ti fi ceert en als het toch mis gaat

aan spra ke lijk ge steld kan wor den. Het is een re vo lu tie die zo wel — en dat was bij For tuyn wel 

heel sterk pre sent — de dar kroom als de kerk wil omar men. 

Wat en wie zijn nu de drij ven de krach ten ach ter de ze re vo lu tie? Zijn het hy per li be ra le in -

di vi du a lis ten, die van een sa men le ving niet meer wil len we ten, maar al leen maar hun ei gen in -

di vi du e le wel be vin den wil len vei lig stel len? Of zijn het zoe kers naar ge meen schap, die vin den 

dat hun op ge bouw de leef we reld hun af ge no men wordt door al ler lei ver vreem den de ont wik -

ke ling en? Of zijn ze het al le bei, zoe kers naar ge meen schap, wee kla gers over dat wat mo ge lijk 

ver lo ren gaat of ge gaan is, maar die on mach tig zijn dit zelf vorm te ge ven? 

Mis schien wordt de ze re vo lu tie wel ge sym bo li seerd door de fi guur van Her man Vuijsje,

die in zijn re cen te Tot hier toe heeft ons de Heer ge hol pen de lof trom pet steekt over de kerk — jam -

mer dat die aan het verd wij nen is, goed dat die er nog is, moet zich ei gen lijk veel ster ker ma -

ni fes te ren, voor uit, gooi die Tien Ge bo den er nog maar weer eens in, goed voor mijn bu -

ren — maar te ge lijk houd hij zelf angst val lig af stand, zet zich er niet voor in. De kerk, dat is

niet ‘mijn ding’. 

Zo lijkt het nu steeds te gaan, niet al leen met be trek king tot de kerk. We — wie ont komt

er nog aan? — ver lang en naar le ven de vor men, waar van we de ge fos si li seer de res tan ten om

ons heen zien, maar we we ten niet meer hoe het ei gen lijk moet. We zijn het ge heim kwijt,

kun nen de Stra di va ri us in on ze han den zelf niet meer ma ken. We kam pen met een re pro duc -

tief on ver mo gen. We kun nen niet meer wat we ei gen lijk zou den wil len. 

Eer der stel de ik de vraag wie toch die snood aards, die ‘vreemden’ zijn die on ze we reld

van ons af pak ken? Ik lijk nu ge lei de lijk op het ant woord te stui ten: zijn we het niet zelf? Is het 

niet ons ei gen on ver mo gen? Zijn wij het niet zelf, men sen die zich erf ge naam we ten van de

ja ren ‘60, die ons ei gen le ven wil len vorm ge ven, die ons niet wil len la ten ge zeg gen door an de -

ren, maar die te ge lijk vre zen dat an de ren net zo zijn als wij zelf? De ze re vo lu tie is er een van

men sen die de on ver mij de lij ke uit kom sten van hun ei gen le vens keu zen niet on der ogen wil -

len of kun nen zien. En daar om moet op nieuw de over heid ons wel zijn of on ze vei lig heid ga -

ran de ren. We zijn gros so mo do men sen die ver lang en naar een ge meen schap die we zelf niet

wil len en/of niet kun nen vorm ge ven. De ars con so ci an di, kern van de bur ger lij ke cul tuur, lijkt

ons ont glipt.
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3. De chris te lij ke tra di tie: ‘eng ineers of com mu ni ty’

In hoe ver re is dit, het ont glip pen van de ars con so ci an di, wer ke lijk het ge val? Het is ge mak ke lijk

om een wee klacht aan te hef fen en daar mee in te stem men met een keur koor van so ci o lo gen,

die ove ri gens al sinds de 19e eeuw, de zwa nen zang van de ge meen schap aan hef fen. In de mo -

der ne tijd gaan we van Ge mein schaft naar Ges ellschaft, zo klinkt het in na vol ging van de 19e eeuw -

se so ci o loog Fer di nand Tönnies. So ci o lo gen zijn met hem door gaans van me ning dat ge -

meen schap pen ‘natuurlijk’ zijn, een soort or ga nisch groei sel. Een ge meen schap is er, daar

groei je in op, een dorp of een le vens be schou we lij ke zuil. Een ge meen schap kan al leen maar

te loor gaan, maar je kunt ’m niet ma ken. Geen ars as so ci an di is denk baar. Ver te gen woor di ger

van dit sen ti ment is ten on zent Geert Mak, met de Hoe God verd ween uit Jor werd-sfeer. Een lo den 

nos tal gie trekt dan als een wolk over ons heen, die vol strekt mach te loos maakt. De laat ste de -

cen nia zijn een pe ri o de van af braak — en daar zul len we mee moe ten le ven. ‘Het land van

ooit’ be staat niet meer. 

Naar mijn in druk be rust dit op een ernsti ge em pi ri sche mis vat ting. In be lang rij ke op zich -

ten is on ze si tu a tie echt niet heel an ders dan in eer de re fa sen van de bur ger lij ke cul tuur. De

bur ger lij ke cul tuur heeft al tijd ge dre ven op het ge lijk tij di ge af scheid van knel len de ver ban -

den én de be wus te wil om ex pe ri men te ren der wijs nieu we ge meen schap pen te cre ëren. Kern

van de bur ger lij ke cul tuur, door al ler lei fa sen en cri ses heen, is het be sef dat ge meen schap -

pen nooit na tuur lijk zijn, maar dat je ze al tijd moet ma ken, con stru e ren, fa bri ce ren, as sem -

ble ren, voor uit: eng inee ren. Ge meen schap pen cre ëer je, als ant woord op een maat schap pe lijk

pro bleem, als ant woord op een ‘sociale quaestie’. 

Daar toe is in zicht no dig, een bij na am bach te lij ke vaar dig heid, in hoe ge meen schap pen

wer ken, wan neer ze heil zaam zijn, wan neer de struc tief, hoe je daar bin nen in di vi du a li teit

kunt res pec te ren en te ge lijk die in di vi du a li teit kunt over stij gen, hoe je een ba lans tus sen de

enk eling en het ge heel kunt cre ëren. Een ge meen schap is bin nen de bur ger lij ke cul tuur niet

een na tuur lij ke en ti teit, waar je al leen maar uit weg kunt bre ken om je zelf te kun nen vin den,

maar iets wat je als zelf be wust in di vi du kunt ma ken, mits je be schikt over de ars con so ci an di. 

Is de ze am bach te lij ke ken nis ons in der daad ge heel ont glipt? In fei te niet. Op al ler lei ma -

nie ren heeft de ze ken nis de re vo lu ti o nai re kaal slag over leefd. Op al ler lei ma nie ren zoekt

men het ge heim van Stra di va ri us weer te ach ter ha len. Het wordt ge lei de lijk tijd de ze ken nis

weer op te gra ven, af te stof fen en er op nieuw mee te gaan ex pe ri men te ren. In fei te doen heel 

veel men sen dit ook al, voor al in die sec tor, die vaak af ge schil derd wordt als de ge meen -

schaps-beu ker bij uit stek, het be drijfs le ven. 

Maar pre cies op dit punt zie ik ook een be lang rij ke rol voor de chris te lijk so ci a le be we -

ging. Immers, de ars con so ci an di is pre cies een van de be lang rijk ste ‘competenties’ van de chris -

te lij ke tra di tie. In de chris te lij ke tra di tie wordt nog al lucht har tig ge daan over al die zo ge -

naamd na tuur lij ke ge meen schap pen. Veel be lang rij ker is de ge meen schap waar je toe

toe treedt, waar je je aan com mit teert, die je sticht. Het tot stand breng en van zo’n ge meen -

schap is moei lijk maar het re sul taat des te waar de vol ler. 
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De gro te eng ineer of com mu ni ty is de apos tel Pau lus. Opval lend is hoe zeer Pau lus mo men -

teel een her waar de ring on der gaat bij post mo der ne, zelf be lij dend athe ïstische Eu ro pe se fi lo -

so fen als Ju lia Kris te va, Alain Ba di ou en Gi or gio Agam ben. Hij pro beer de — mis schien wel

als eer ste in de ge schie de nis — be wust vol strekt he te ro ge ne groe pen men sen tot een ge -

meen schap sa men te sme den. Een ge meen schap van man nen en vrou wen, van Jo den en

Grie ken, ar men en rij ken, van sla ven en vrij en, al le maal ver schil lend, en toch één (Gal. 3: 22). 

Wat zijn voor de veel ver guis de apos tel enk ele kern prin ci pes voor dit cre ëren, dit as sem ble -

ren van ge meen schap?

a. Oog voor ie der af zon der lijk én voor het ge heel. Pau lus ge bruikt hier voor het, ook el -

ders in de Oud heid ge bruik te maar door hem op ei gen ma nier aang ewen de, beeld van het

lichaam. Eén lichaam met ve le le den. En het ene lid kan niet te gen het an de re zeg gen ‘Ik heb

jou niet nodig’ (1 Cor. 12). Ie der dient in di vi du eel er kend te wor den met de ei gen bij dra ge,

klein of groot. 

b. Ieder ta lent telt: men sen heb ben ga ven, mo ge lijk he den zich in te zet ten. Ga ven, ei gen -

lijk een be ter woord dan ta len ten. Ge meen schap is ook: ruim te ge ven aan ie ders ga ven. 

c. Over stij gen van de ac ci dents of birth. Ik sprak al van Paulus’ re la ti ve ring van sek se ver -

schil len, van et ni sche ver schil len, van ver schil len in maat schap pe lij ke af komst of eco no mi -

sche po si tie. 

d. Con creet heid: de ge meen schap pen die Pau lus voor ogen staan, zijn con cre te ge meen -

schap pen, niet puur vir tu eel of puur glo baal (hoe wel die di men sies er ook aan kun nen zit ten), 

maar met déze tast ba re men sen, die je niet zelf hebt uit ge ko zen maar met wie je het wel moet 

zien te rooi en. 

e. Opschor ten van het oor deel. Mis schien ben je het met een an der niet eens, maar laat

hem maar even. Elkaars zwak ten verd ra gen. 

f. Fou ten toe ge ven: be lijd el kaar je fou ten. Acht je zelf niet be ter dan de an der. Erken je

te kor ten. Durf een an der no dig te heb ben. Durf een schaap met drie po ten te zijn, in plaats

van het spree kwoor de lij ke schaap met vijf po ten (in woor den van de hui di ge NOS-voor zit -

ter Ha goort). 

g. We der zijds heid: het woord ‘elkaar’ is een van de door Pau lus meest fre quent ge bruik te

woor den, vaak met gro te the o lo gi sche en prak ti sche be te ke nis. 

h. Vrij heid: een ge meen schap kan al leen func ti o ne ren als ze niet ver stik kend is — dat

lijkt in het zui len tijd perk het ge val ge weest te zijn — maar als ze de vrij heid van de par ti ci -

pan ten in tact laat. Pau lus is ook de apos tel van de vrij heid (Gal. 5).

Wie slechts even verd er re flec teert op de brie ven van Pau lus aan di ver se chris te lij ke ge meen -

schap pen, kan hier vrij ge mak ke lijk nog meer em pi ri sche in zich ten uit des til le ren. ‘Groet

elkaar’ bij voor beeld, met een kus — zegt Pau lus her haal de lijk. Zo fy siek, zo tast baar is ge -

meen schap. 

In het al ge meen kan men zeg gen dat in Paulus’ no tie van ge meen schap ook vol op de pijn
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van de ge meen schap zicht baar wordt. Er be staat geen ge meen schap zon der pijn: de pijn van

de in span ning die in elk ge val no dig is om de ge meen schap te stich ten, de pijn die ken ne lijk

on ver mij de lijk is om de ge meen schap in stand te hou den, de pijn van het om gaan met ken ne -

lijk on ver mij de lij ke con flic ten, de pijn van de waak zaam heid ten aan zien van sche ve ver hou -

ding en, sub tiel on recht en ach ter stel ling, de pijn van het men sen aan spre ken op wat kan en

niet kan, de pijn van te leur stel ling, de pijn van de zelf be per king. Maar al leen zo kan de ge -

meen schap haar waar de be to nen. Ge meen schap is nooit, geen mo ment, van zelf spre kend.

Ze vergt werk, ener gie. De ge za men lijk heid moet steeds be voch ten wor den, maar het is de

moei te waard: in een goed func ti o ne ren de ge meen schap re a li seert ie der een meer van zich -

zelf — pa ra doxaal ge noeg — dan wan neer men zich in ‘zelfrealisatie’ iso leert. In de woor -

den van een bur ger lij ke en des al niet te min — of juist: daar om? — diep zin ni ge te gel tjes wijs -

heid: ge deel de smart is hal ve smart, ge deel de vreugd is dub be le vreugd.

4. De bur ger lij ke cul tuur

Dit ‘associatief vermogen’, dit eng inee ring of com mu ni ty is ooit van uit de chris te lij ke tra di tie, met

na me ook van uit de mo nas tie ke tra di ties, ing edra gen in de bur ger lij ke sa men le ving, en is een

van de kern pun ten ge wor den van de bur ger lij ke cul tuur, zo als die zich van af de mid del eeu -

wen met na me in Noord west-Eu ro pa is gaan ma ni fes te ren. Opnieuw ver wijs ik naar Marx,

die in het Com mu nis tisch Ma ni fest het re vo lu ti o nai re ka rak ter van de mid del eeuw se stads vor -

ming be klem toon de. En hij heeft ge lijk: hier trok ken men sen weg uit de fe o da le fa mi lie ver -

hou ding en, slo ten zich aan een in ste den, cre ëerden een ge meen schap, een com mu ne, zo heet te

een stad (niet een dorp!). Door de bur gers wer den er ge lof ten af ge legd dat men zich zou hou -

den aan de ge za men lijk af ge spro ken wet ten, dat men vol gens be paal de ‘waarden en normen’

zou han de len. Elkaar groe ten, el kaar on der steu ning ge ven — al le maal vast ge legd in een soort 

‘contract’, een in bur ge rings con tract, jaar lijks ver nieuwd door en voor al le bur gers van een

stad. Ge meen schap moet je ma ken en steeds ver nieu wen. Bin nen de ste den we mel de het dan

weer van al ler lei an de re as so ci a ties, voor al ler lei doe len, eco no mi sche doe len (de gil den), on -

der wijs doe len (op nieuw de gil den), cha ri ta tie ve doe len (al ler lei zus ter- en broe der schap pen),

re li gieu ze doe len (kloos ters). Vaak had den buur ten hun ei gen buurt ge noot schap.

De fi lo soof Fran cis Fu kuy a ma heeft sa men le ving en ooit ing edeeld in high trust en low trust

so cie ties. Zo zou je sa men le ving en ook kun nen in de len in ‘top-down’ ver sus ‘bottom-up’ sa -

men le ving en. De mid del eeuw se stad was een ty pi sche ‘bottom-up’ sa men le ving. Men zei

niet voor niets: ‘stadslucht maakt vrij’ (van fe o da le over heer sing). Cor res pon de rend daar -

mee kun je ook zeg gen dat stads lucht ge lijk maakt en men sen tot broe der schap brengt, tot

‘onderlinge hulpvaardigheid’ (mu tuum adi u to ri um, zo als het in een van de stads con sti tu ties

heet); niet om dat men nu een maal zo ge bo ren is, maar om dat men er voor kiest, zich er aan

com mit teert. 

Als ik van daag spreek van een lof zang op de bur ger lij ke cul tuur, dan is dat een lof zang op 
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dit ‘associatief vermogen’, de ze ars con so ci an di, een lof zang op het ver mo gen om een sa men le -

ving ‘bottom-up’ te dur ven or ga ni se ren, en de be reid heid om de pijn van ge meen schap op

zich te ne men (bij voor beeld door vrij wil li gers werk, of be stuurs werk, etc., het kost al le maal

tijd, het kost soms wat emo ties, je moet soms wat in cas se ren), de hand aan de ploeg te slaan,

an de ren te mo bi li se ren, ge za men lijk de schou ders eron der te zet ten, om zo een con creet

doel te re a li se ren: in het stich ten van ge za men lijk heid, in de in zet voor an de ren, in buur ten,

in wij ken.

In de laat-bur ger lij ke cul tuur heeft dit ver mo gen, naast de wo ning bouw sec tor, de zorg en 

het on der wijs, zich bij voor beeld ge ma ni fes teerd in de sport, met een vol uit mo re le be te ke nis 

hier in he rent mee ver bon den. Denk maar eens aan een naam als NOAD, Nooit Opge ven

Altijd Door zet ten, op ge richt op 14 ju li 1895. Of denk maar eens aan een naam als

ADVENDO, Aang enaam Door Ver maak En Nut tig Door Ontspan ning, op ge richt op 1 no -

vem ber 1904. Op 19 sep tem ber 1912 fu seer den de ze bei den tot de voet bal ve re ni ging ‘Nooit

Opge ven Altijd Door zet ten Aang enaam Door Ver maak En Nut tig Door Ontspan ning

Com bi na tie Breda’, of te wel NAC-Bre da. ’t Is maar dat u het weet (en waar om moe ten de ze

in houds vol le na men toch al tijd maar weer in vla gen van ver keerd ef fi ci ëntiestreven af ge kort

en zo van al le mo re le be te ke nis ont daan wor den?). 

Dit ver mo gen tot con cre te ge meen schap — kern van de bur ger lij ke cul tuur — staat on -

der druk, door in di vi du a li se ring en, via de neo-li be ra le klap, de ver wij zing naar voet bal maakt 

ons er al di rect op at tent, door com mer ci a li se ring. Maar er zijn ook vol op an de re ont wik ke -

ling en. Her en der zijn bij voor beeld wo ning cor po ra ties weer doen de hun cor po ra tie ka rak ter

nieu we in houd te ge ven, door ‘bot tom-up’ men sen te be trek ken, niet in een of an de re va ge

‘bewonerscommissie’-con struc tie, maar wer ke lijk bij de ont wik ke ling van nieu we plan nen.

Cor po ra ties on der lei ding van een CEO die niet zo snel mo ge lijk de winst wil maxi ma li se ren, 

maar die het be lang rijk vindt dat de or ga ni sa tie ver ank erd is in de ei gen buur ten en wij ken.

Men gaat aan de slag en — dat lijkt an ders dan vroe ger, maar is het in fei te niet — cre ëert, as -

sem bleert ge meen schap, trekt men sen er bij, des noods aan de ha ren. Ge meen schap kost tijd

en in span ning, kost pijn — maar brengt zo nieu we mo ge lijk he den voort (het lijkt wel op

zwang er schap!). 

5. Wilders’ ant woord 

Wat is nu te gen de ze ach ter grond het ge heim van Wilders’ suc ces? Ik noem de al

‘vervreemding’ en wan trou wen: de al ge me ne ver vreem ding die ei gen is aan het mens-zijn:

nooit zijn we vol maakt ge luk kig. Daar naast is er de spe ci fie ke ver vreem ding die sa men hangt

met spe ci fie ke maat schap pe lij ke ont wik ke ling en. Ik noem de in sti tu ti o ne le ver vreem ding, lei -

der schaps ver vreem ding, po li tie ke ver vreem ding, ver vreem ding in de leef om ge ving en glo ba -

li se rings ver vreem ding. Ten der de is er ver vreem ding die te wij ten is aan ons zelf, aan on ze in -

ner lij ke ver war ring ten aan zien van de door ons zelf ge bouw de, maar in ner lijk te gen strij di ge,
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so ci aal-mo re le in fra struc tuur. 

Er is dus een re ser voir aan ver vreem ding aan we zig in de sa men le ving en dat re ser voir zal

in cri sis tij den, al naar ge lang de ernst van de cri sis, waar schijn lijk toe ne men. Die ver vreem -

ding doet zich voor in ou de stads wij ken als ook in saaie slaap ste den, in Rot ter dam én in Lim -

burg, in stre ken met veel im mi gran ten en in stre ken waar je een mi grant met een lamp je moet 

zoe ken. Wil ders slaagt er in — al thans voor een groei end, maar nog al tijd vrij be perkt deel

van de Ne der land se sa men le ving — dit bre de on be ha gen te ka na li se ren rich ting één groep.

Al die ver schil len de vor men van on be ha gen — ze ko men al le maal door de Islam. 

Daar mee be reikt hij drie ding en te ge lijk. Ten eer ste dat nie mand het ei gen on ver mo gen

tot ge meen schap on der ogen hoeft te zien. Zijn kie zers hoe ven zich zelf niet aan te pak ken.

Op hen wordt geen appél ge daan. Ze wor den niet uit ge daagd de ars as so ci an di in te oe fe nen.

De ‘vreemden’ die hier het land zijn ko men over ne men, zijn wij pri mair zelf — dat is de har -

de bood schap die een eer lijk en zeit gemäss po li ti cus nu zou moe ten dur ven uit dra gen. Het is

goed koop als men de ze har de bood schap laf ont loopt en in plaats daar van de ver vreem ding

uit slui tend wijt aan aan wijs ba re ‘vreemdelingen’ als groep en niet aan de vreem de ling in ons -

zelf. 

Ten twee de brengt Wil ders ons van de re gen in de drup, van de ene abs trac te ge meen -

schaps idee naar de an de re, even abs trac te ge meen schaps idee, de na ti o na le. Op zich zelf voelt 

hij scherp aan dat de ‘linkse’ kos mo po li ti sche ori ëntatie een ele ment van hoog har ti ge hy po -

cri sie be vat, een vlucht voor de con cre te ge meen schap. Men is we reld bur ger, maar trekt zich

als het op con creet heid aank omt bij voor keur te rug in wit te ho mo ge ne wij ken. Maar in plaats 

van men sen te rug lei den naar de con cre te ge meen schap — met de pijn en de vreug de daar -

van — komt Wil ders op voor iets als de ‘nationale identiteit’. Alsof die iden ti teit er gens klaar

zou lig gen en niet van mo ment tot mo ment door con cre te men sen in con cre te si tu a ties, door 

mij en door u, ge re a li seerd moet wor den. Zon der men sen die bij voor beeld con creet to le rant

zijn, be staat het to le ran te Ne der land niet — een een vou dig in zicht dat ge lij ke lijk van toe pas -

sing is op al locht o nen en au tocht o nen. En zon der men sen die con creet zich in al ler lei ver -

ban den voor el kaar in zet ten, be staat er geen ‘middenveld’, dat zo vaak als ty pe rend voor de

Ne der land se sa men le ving wordt ge zien. ‘De Ne der land se identiteit’, die mijns in ziens best

be staat en waar van het zin nig is die on der woor den te breng en, is een im mer te re a li se ren as -

pi ra tie, een appèl, nooit een hy po theek vrij on roe rend goed.

Ten der de zet Wil ders hier mee een spi raal in wer king die geen ein de heeft. Het is het be -

ken de, door René Gi rard uit voe rig be schre ven ‘zondebokmechanisme’. Pre cies dat waar -

naar ge streefd wordt (ge bor gen heid, ge meen schap) wordt zo bij voor baat on mo ge lijk ge -

maakt. De groep waar mee men liefst toch in vre de, zon der cri mi na li teit en over last zou

wil len sa men wo nen, wordt steeds bui teng eslo ten. Daar mee wordt voort du rend het pro -

bleem dat men zou wil len oplos sen, al thans dat men zegt te wil len oplos sen, aang ejaagd. En

als men een maal één be paal de aan wijs ba re groep ve rant woor de lijk stelt voor al le na rig heid in 

het le ven, is het dus om ge keerd zo dat over al waar iets mis gaat die groep wel weer de oor zaak 
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zal zijn. Van een ver traag de trein tot en met over ge kook te melk, het zal wel de is lam zijn ....

Meer in het al ge meen is te zeg gen dat Wil ders ge heel in het ka der van de ja ren ’60 ge vang en

blijft, maar al leen wat bord jes ver hangt. Het schel den op rechts is ver vang en door het schel -

den op links. ‘Uw rechts staat is de on ze niet’ mocht eerst zon der pro ble men ont snap pen aan

de link se om wal ling en der tan den, nu mag rechts zich de zelf de woor den la ten ont glip pen.

Mocht eerst links de recht se bur ger cul tuur ‘ontmaskeren’, nu ont mas kert rechts de ‘linkse

kerk’. Wie Mar tin Bos ma leest, waant zich qua sfeer ge mak ke lijk te rug in de hoog tij da gen

van Mar cus Bak ker en zijn De Waar heid. Net als toen, heeft het ook nu al le maal iets hy per-pu -

be raals.

6. De der de ge ne ra tie: een nieuw land schap 

Inmid dels dient zich de der de ge ne ra tie aan na de ge ne ra tie van de ja ren ‘60 en hun in ver war -

ring zijn de ne o li be ra le kin de ren, met Wil ders als uit lo per daar van. De ui ter ma te span nen de

vraag is wat de ba si so ri ëntatie zal zijn van de ze der de ge ne ra tie. Wij ken nen de ze nieu we men -

sen nog he le maal niet. Hoe zal over tien jaar de ze ge ne ra tie de sa men le ving vorm ge ven? Gaan 

ze op weg naar een der de re vo lu tie — en hoe zal de ze er dan uit zien? 

De eer ste ge ne ra tie zet te in op een com bi na tie van al zij di ge, cre a tie ve zelf ont plooi ing en

abs trac te so li da ri teit en ver zand de in een bu reau cra ti sche ver zor gings staat. 

De twee de ge ne ra tie vul de de zelf ont plooi ing strikt eco no misch in en vorm de het ne o li -

be ra lis me. De ze ge ne ra tie be leeft haar (voor lo pig?) fail liet in de kre diet cri sis. In het hart van

de schijn baar zo voor tref fe lijk draai en de ne o li be ra le eco no mi sche or de die nen zich plots

gro te mo re le te kor ten aan. De ne o li be ra le markt idee blijkt mo reel to me loos, zelfs anar chis -

tisch te zijn. 

Maar wat dan? Dit is de zoek tocht van de der de ge ne ra tie. De cen tra le vraag in de ze

zoek tocht lijkt te gaan wor den hoe men vrij heid en plu ra li teit kan ve re ni gen met ge meen -

schaps be sef, met een ‘wij’. Ofte wel: hoe kan een post bur ger lij ke so ci aal mo re le in fra struc -

tuur vorm krij gen? Ofte wel: hoe kun nen es sen ti ële ver wor ven he den van de ja ren ‘60-re vo lu -

tie ver bon den wor den met vi ta le waar den uit het bur ger lij ke tijd perk? Het gaat daar bij deels

over schijn baar heel sim pe le ding en. Voort du rend laat bij voor beeld het SCP in het Con ti nu

Onder zoek Bur ger per spec tie ven zien dat de on der linge om gang tus sen men sen de bur ger

gro te zor gen baart. Ken ne lijk mist men de om zicht i ge hof fe lijk heid van de bur ger lij ke cul -

tuur. ‘Normen en waarden’ sco ren al ja ren hoog op al le pro bleem lijst jes, ook on der jong -

eren. En de pro ble men die men sen er va ren rond de is lam heb ben voor het over gro te deel

van de men sen ge woon te ma ken met on aang epast ge drag (voor al de voort du ren de as so ci a -

tie van Ma rok kaan se jong ens met cri mi na li teit) en niet met ra cis me of ‘banaal racisme’, zo als

Eve lien Tonk ens in een la te opris ping van oud link se re to riek naar aan lei ding van de ver kie -

zings uit slag van 9 ju ni 2010 in de Volks krant be weer de. Ze heb ben dus ook niet te ma ken met 

een angst voor een ‘tsunami van islamisering’, zo als Wil ders steeds pro beert aan te to nen.
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Veel van Wilders’ aan hang volgt hem juist niet op het punt van zijn har de is lam kri tiek (maar

meer on der zoek hier naar is no dig).   

 Wel ke op ties die nen zich aan in de zoek tocht van de nieu we ge ne ra tie? Heel glo baal die -

nen zich naar mijn in druk drie op ties aan, die in de ko men de ja ren wel eens de po li tie ke are na 

zou den kun nen gaan be heer sen. Aan slui tend bij wat hier voor te ber de is ge bracht zou den

de ze op ties heel glo baal kun nen lei den tot drie blok ken, drie af fi ni teits com plexen: 

A. De kos mo po li tisch-in di vi du a lis ten. In de hui di ge po li tie ke ver hou ding en zijn zij te vin den

bij de VVD, bij D’66 en bij Groen links, een klein beet je bij de top van de PvdA. In ge ma tig de

vorm zijn zij de erf ge na men van de ja ren ’60. Zij le ven meer in Eu ro pa en in de ge glo ba li seer -

de we reld dan in Ne der land. Kracht i ge, zelf red za me en cre a tie ve men sen, met over vol le

agenda’s. Wil len voor al een klei ne staat die hen wei nig last be zorgt en die voor al geen mo reel

appèl doet (‘betutteling’). Ge zin sle ven is voor hen be lang rijk, maar ook een ing ewik kel de or -

ga ni sa to ri sche klus. Veel aan dacht voor ‘groene thema’s’ als bi o lo gi sche land bouw, is een op -

tie die men soms wel, soms niet mee neemt. Met re li gie heeft men heel wei nig, vaak is men ook 

uit ge spro ken ‘anti-’, maar het speelt soms wel een be perk te rol in de sfeer van per soon lij ke

spi ri tu a li teit, die be oogt men sen enigs zins om te la ten gaan met de hec tiek van het druk ke be -

staan. 

De ze groep, met haar kos mo po li ti sche ori ëntatie, lijdt vrij sterk on der de zo ge he ten

‘keuzestress’: om dat al le mo ge lijk he den open lig gen en men in fei te on ver zoend staat te gen -

over de con cre te om stan dig he den waar in men toe val lig is ge bo ren, heeft men ook voort du -

rend het ge voel niet al le mo ge lijk he den ge gre pen te heb ben. Po li tie ke be trok ken heid is er

van we ge de per soon lij ke uit da ging en per soon lij ke groei mo ge lijk he den die de ze biedt, maar

te ge lijk zal men ook even snel weer uit de po li tiek stap pen als men het be sef heeft dat de per -

soon lij ke groei hier bin nen ten ein de is of het be sef krijgt van hierd oor ge mis te an de re kan -

sen: ‘Retour Den Haag’. 

B. De post-bur ger lij ke con tra re vo lu ti o nai ren. De ze groep wordt ge vormd door de hui di ge

PVV en heeft ook po ten tie in kring en van VVD, CDA, PvdA en SP. Men heeft ei gen lijk een

he kel aan de bur ger lij ke om gangs vor men en is in die zin een erf ge naam van de ja ren ’60. Men

moet al les kun nen zeg gen wat men denkt. Als het niet via de of fi ci ële me dia kan (die toch links 

zijn), dan maar via in ter net. Men streeft naar een Ne der land se mo no cul tuur, die zich zo veel

mo ge lijk af sluit van de bui ten we reld. Ge mak ke lijk kun nen in de ze groep ge voe lens van angst

en van ver ong elijkt heid op spe len. Men ver wacht van de staat dat die hel der aang eeft wat de

Ne der land se cul tuur is en dien over eenk om stig ge drags co des hand haaft. Groe ne thema’s vin -

den wei nig weer klank. Re li gie speelt hier een be paal de rol als his to risch-cul tu re le iden ti teits -

vor mer, maar heeft geen per soon lij ke be te ke nis. Goed voor an de ren, niet voor mij. Het on -

der zoeks bu reau Mo ti vac ti on ty peert de ze men sen als niet-re li gieus, niet-hu ma nis tisch,

ong eveer 25% van de be vol king. 
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So ci aal en po li tiek ge zien kan men de ze groep ty pe ren als min of meer pas sief, niet-be -

trok ken, bui ten staan ders, men sen die niet in staat of niet be reid zijn weer ba re ge meen schap -

pen te vor men en daar om mak ke lijk een mach te loos ge voel heb ben. De ze groep loopt het ri -

si co door te slaan in de rich ting van een nog al ni hi lis tisch ego ïsme, om dat en voor zo ver men

geen leef ba re al ter na tie ven ziet. 

Ik ver moed dat de om vang van de ze groep in fei te sterk be ïnvloed zal wor den door het al

dan niet zelf be wust pre sent-zijn van een der de groep: 

C. De nieuw-bur ger lij ke as ser tie ven. De kern hier van vindt men in het hui di ge spec trum bij

het CDA, bij de CU, bij de len van de PvdA (zeg maar de Ban ning-so ci a lis ten), en bij de len van 

de SP, een heel klein beet je VVD. Voor hen be te kent het veel om Ne der lan der te zijn. Na -

tuur lijk is men ook deel van de gro te re we reld, maar het pro ject Ne der land, een to le ran te,

vrije sa men le ving waar in men sen met el kaar so li dair zijn, is als een ei gen sa men le vings ty pe

iets om trots op te zijn. Dat be te kent wel dat ie der zich hier voor in zet. Geen pro fi teurs, geen

free ri ders, geen per ma nen te over tre ders of gren zen zoe kers. Al die ge nen krij gen een dui de lij ke

straf. Maar ie der die mee doet, doet mee, ong e acht ras of re li gie. De Ne der land se rechts staat is 

voor hen fun da men teel. Men voelt zich lo kaal be trok ken, bij de ei gen wijk, de ei gen stad, het

ei gen dorp. Bur ger schap komt voor hen heel dicht in de buurt van be trok ken me de mens zijn,

in de ei gen buurt. ‘Waarden en normen’ zijn be lang rijk, niet al leen voor de bu ren, maar ook

voor je zelf. Qua car rière haalt men niet het on der ste uit de kan, maar men wil wel graag het ei -

gen werk goed doen en niet ver zan den in het ge or ga ni seer de bu reau cra ti sche wan trou wen dat 

veel or ga ni sa ties ken merkt. Daar naast vindt men het niet erg om een paar uur min der te wer -

ken om zo nog tijd voor vrij wil li gers werk of man tel zorg te heb ben. Aan in ter na ti o na le hulp -

ac ties doet men mee, soms heel ac tief, maar verd er is dit niet een kern punt in de aan dacht.

Aan groe ne thema’s wor den wei nig gro te woor den vuil ge maakt, maar men scheidt wel het af -

val en als bi o lo gisch vlees iets goed ko per is, neemt men dat net zo lief. Een hy po thee kren te

die in fei te voor al de al ler rijks ten be voord eelt, wordt als on recht vaar dig er va ren. Re li gie kan

voor de ze groep on der meer func ti o ne ren als in spi ra tie tot me de men se lijk heid, maar ook zul -

len er heel wat zijn die hier wei nig mee heb ben, zon der ‘anti-‘ te zijn. 

7. Nieu we bur ger lijk heid ge vraagd

Kan een kracht i ge nieuw bur ger lij ke be we ging een ant woord zijn op de kaal slag die het ge volg

is van de twee re vo lu ties? Kan ze de manco’s van de ja ren ’60, de abs trac te in di vi du a li se ring

ge kop peld aan het ver lang en om al ler lei con cre te ve rant woor de lijk he den over te dra gen aan

een staat of aan ‘de markt’, re pa re ren? Kan ze de wind uit de zei len van de Wil ders-be we ging

ne men? Of zal ze juist er ger nis oproe pen, weg ge zet wor den als ‘theedrinkers’? In elk ge val zal

ze een nieu we strijd in lui den. Enke le trek ken: 
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(1) Te gen over het kos mo po li tis me van de ja ren ’60 met de hang naar abs trac te so li da ri teit,

zet ten de nieuw-bur ger lijk as ser tie ven de con cre te ge meen schap, op de werk vloer, in de

buurt, in be drij ven, in de zorg, in het on der wijs. , en in al de ze sec to ren plei ten ze voor er ken -

ning van con cre te pro fes si o ne le vaar dig he den en pro fes si o ne le prak tij ken. Weg met het

markt- en ef fi ci ëntiedenken, een nieu we na druk op in trin sie ke kwa li teit. 

Dit be te kent niet dat men even goed koop de re ële mo re le in zich ten die de ja ren ’60 heb -

ben op ge le verd kan weg wui ven, of af doen als ‘linkse hobbies’. Het zou ‘na ons de zond -

vloed’-acht i ge waan zin zijn om te doen als of we niet in een gro te we reld le ven, met be perk te

eco lo gi sche draag kracht. De con cre te kwa li ta tie ve in bed ding in de leef we reld, vraagt in fei te

ook om eco lo gi sche in pas sing. 

(2) Te gen over het in di vi du a lis me van de ja ren ’60 zet ten de nieuw-bur ger lijk as ser tie ven het

res pon sie ve zelf, dat weet dat men zon der an de ren maar half mens is, hoe ‘zelfgerealiseerd’

men ook mo ge zijn. Dit res pon sie ve zelf schept vol doe ning in het open bloei en van an de ren,

zo als de le ra res vol doe ning schept in het sla gen van de leer ling, en de zorg ver le ner vol doe ning 

schept in de tot rust ge ko men glim lach van de ver pleeg huis be wo ner of in de her won nen ei -

gen waar de van een ge hand i cap te pa ti ënt. Zo schept ook me nig za ken man vol doe ning in de

te vre den heid van de klant over de ge le ver de kwa li teit. Dit res pon sie ve zelf weet dat er el ders

en op an de re wij ze veel gro te re bank re ke ning en te kwe ken zou den zijn, maar kiest voor déze

dienst ver le ning, voor dít werk, voor déze sec tor. Zo dra men er op let, hoe meer het op valt

hoe veel van de ze men sen er ei gen lijk zijn. De Cor Boonstra’s zijn ei gen lijk maar een schrie le

min der heid, die wel hard toe te ren, ook in veel or ga ni sa ties, maar het fei te lij ke werk en de fei -

te lij ke kwa li teit daar van wordt voor al ge le verd door ‘responsieve zelven’: men sen die zelf be -

wust kie zen voor een bre der zelf, dan de ide o lo gie van de in di vi du e le zelf ont plooi ing op -

dringt. Opnieuw valt op hoe zeer Wil ders hier een ant woord schul dig blijft. Is een Par tij voor

de Vrij heid echt een ant woord op een maat schap pe lijk kli maat waar in men sen ge bukt gaan

on der de ont plooi ings vrij heid van an de ren? 

(3) Wat zal er ge beu ren met het der de ele ment van de ja ren ’60-re vo lu tie, het ra di ca le se cu la -

ris me? Al van af de ja ren ’80 zien we een om slag naar een nieu we spi ri tu a li teit. De ze lijkt ech ter 

sterk ge richt te zijn op het over le ven als in di vi du in een woe li ge we reld. Spi ri tu a li teit en

stress-ma na ge ment lig gen al ve le ja ren dicht bij el kaar, ove ri gens ook in chris te lij ke kring.

Maar wat is de be te ke nis van spi ri tu a li teit in het vor men van con cre te ge meen schap?

Opnieuw valt op hoe Wil ders wel de klok weet te lui den — het gaat niet goed met de

joods-chris te lij ke cul tuur als vorm ge ver van de Ne der land se iden ti teit — maar niet weet waar 

de spi ri tu e le kle pel hangt, de per soon lij ke spi ri tu a li teit die ook mo reel om vor mend en per -

soon lijk uit da gend is. 

De nieuw bur ger lij ke as ser tie ven zul len qua groep veel bre der kun nen zijn dan bij voor -

beeld de chris te lijk-so ci a le be we ging. De chris te lijk so ci a le be we ging zou in het hier ge schet -
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ste spec trum mijns in ziens ech ter wel een dui de lij ke plaats kun nen in ne men te mid den van

de nieuw-bur ger lij ke as ser tie ven, als eng ineers of com mu ni ty. Het zou zelfs wel eens kun nen zijn

dat de aan ja gers van de ze groep, de nieuw bur ger lij ke as ser tie ven, puur em pi risch ge spro ken,

juist door chris te lijk-so ci aal ge ïnspireerde men sen zul len wor den ge vormd, en zul len moe ten 

wor den ge vormd. Maar dit mag en zal niet be te ke nen dat de ze be we ging ex pli ciet en ex clu -

sief chris te lijk moet zijn. Na tuur lijk niet. Ie der die op wel ke gron den dan ook, mee wil doen,

is wel kom. 

Waar om dan toch wel licht die aan ja gen de rol? Om de een vou di ge re den dat ik geen an -

de re le vens be schou we lij ke tra di tie zie waar in zo veel er va ring met en zo veel in zicht in het

con cre te men se lij ke sa men le ven is ont wik keld. Of het nu gaat om de res tan ten van li be ra lis -

me of so ci a lis me, of dat het gaat om al ler lei vor men van nieu we spi ri tu a li teit — eng ineers of

com mu ni ty in de zin van Pau lus en van de chris te lij ke tra di tie breng en ze, in hou de lijk ge zien,

ei gen lijk niet voort. De voor oor log se Fran se fi lo soof Hen ri Berg son, Jood van ge boor te, im -

mens po pu lair in zijn da gen, noem de na een in ten sie ve ver ken ning van al le gro te gods dien -

sten, het chris te lijk ge loof een mys ti cis me com plet, een vol le di ge mys tiek, om dat het niet al leen

de mens zijn ei gen ziel deed ver ken nen, de weg naar bin nen, maar ook de mens uit no dig de

tot be trok ken heid bij de men sen en de we reld om zich, de weg naar bui ten. 

En er is nog een die pe re re den. Ik sprak over de pijn van ge meen schap. Ge meen schap

bou wen kost tijd, kost in span ning, kost soms frus tra tie. Je moet te gen een stoot je kun nen.

Waar om zou je het dan doen? Het gek ke is dat Pau lus die cal cu le ren de vraag niet stelt. Waar -

om niet? Omdat hij eerst al zelf in een ge meen schap ge no digd ís. Dat was agapè, vol gens

 Paulus, en hij wordt he le maal ly risch als hij er over be gint. Agapè is, zo om schrijf ik het maar,

een ge meen schaps tich ten de kracht, die ie der mens, mét de in di vi du e le ei gen heid, uit no digt

tot par ti ci pa tie op voet van ge lij kwaar dig heid in een ge deel de we reld. Dat was Pau lus over -

ko men. Zo maar, ter wijl hij een heel naar man ne tje was, uit ge no digd door de Heer in zijn ge -

meen schap. Ner gens aan verd iend, ge na de. Hij had ge merkt dat hij daar erg van op ge knapt

was, van die uit no di ging. En toen ging het stro men. En zo lijkt het steeds wel te gaan: De

Heer no digt uit, men sen gaan in eens op hun voe ten staan. En die men sen denk en ver vol gens 

‘laat ik dat eens pro be ren na te doen’. Ik zet me in voor an de ren, om dat ik weet, be sef, in -

adem, en me zelf oe fen in het in ade men van het be sef dat er al naar mij is om ge ke ken, dat de

Heer zich al voor mij heeft ing ezet. Imi ta tio, na vol ging is zo de kern van ge meen schaps vor -

ming. Kor tom: na vol gers ge vraagd. Per soon lijk ver moed ik dat een ‘engineer of community’

het ge woon niet echt vol houdt, als zij of hij niet ademt in die ruim te, ver trekt van uit die om -

vat ten de, schenk en de, ge na di ge ge meen schap. Het is daar om niet on denk baar dat na de

haus se van al ler lei vor men van spi ri tu a li teit die men als ‘New Age’ om schrijft, de chris te lij ke

spi ri tu a li teit, de ze mys ti cis me com plet, in de der de ge ne ra tie een her ont dek king wacht, als men

ten min ste de maat schap pe lij ke ver vreem ding enigs zins wil te rug dring en en de moed heeft

de zelf ver vreem ding on der ogen te zien.
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Dhr. P.J.M. van Bohemen CDA Statenfractie Gelderland

Dhr. W. Boiten Federatie Chr. MBO

Dhr. B. van Bokhoven Protestantse kerk in Nederland

Mw. B. Boorsma Passage Christelijk-maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Prof.Dr. E. Borgman 

Mw. P. van den Born CDA Gelderland

Dhr. T. de Bos DigiNotar

Mw. W. Bouwman SBI

Mw. K. Bouwsma CNV

Dhr. J.W. van den Braak Vereniging VNO-NCW

Dhr. H. Brederode Exodus

Mr.drs. C. Bremmer YMCA Nederland

Dhr. J.G. Brongers Evangelische Alliantie

Dhr. H. Bruning Stichting Rotterdam

Dr. G.J. Buijs 

Mw. A. Bullens Focolarebeweging

Mw. E. Chandoe SBI Training & Advies

Dhr./Mr. C.N.A.M. Claassen Skanfonds

Dhr. D.J. Coehoorn Kracoconsult

Dhr. H.G. Dane Protestantse kerk in Nederland

Dhr. W. van Dijk AOB.Bonaventura

Dhr. J.J. van Dijk Leerstoel Chr.Sociaal Denken

Dhr.Drs. J.J. van Dijk Geert Groote

Instituut Christ.Hogeschool Windesheim

Dhr. L. Dijkema VNO-NCW

Dhr. G. Dijkstra VVVF

Dhr. H.A. Doek CDA Fractie Eerste

Kamer

Mr. J.P.H. Donner 

Dhr. P.W. Doop College van Bestuur

UvA/HvA

Mw. L. Doorewaard SBI Training &

Advies

Dhr.Mw. W. Droppers CBMC

Dhr. P. van Duijvenbode

PhiladelphiaSupport

Dhr. N. Dullemans Bond KBVO, Bond

KBO

Dhr. M. van Eerde Christennetwerk /

gmv

Dhr. W. Eikelboom CSC secretaris

Dhr. N. Eski 

Dhr. P. Fey CNV Publieke Zaak

Dhr.Mr. J.J.A.M. van Gennip St. Socires

Dhr. J. van Genugten Anselmgrun.net

Mw. H, Gierveld Passage Christelijk-maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Mw.Mr. H.G.M. Giezeman CDA, vice-vz.

Dhr. P. Gobbels FNV

Dhr. B. Godschalk Chr. Hogeschool Ede

Dhr. M. Gouman EO

Dhr. R. Govers CDA

Dhr. F.J. de Graaf Hanzehogeschool Groningen

Dhr. Prof.Dr. R.H.J.M. Gradus Wetenschappelijk

Instituut voor het CDA

Dhr. H. Griffioen 

Dhr. H. Groen 

Dhr E. de Groot CNV Dienstenbond

Dhr. R. Grotenhuis Cordaid

Dhr. D. Gudde Beraadsgroep Samenlevingsvragen Raad van

Kerken

Dhr. J.W. van den Gunnik Fluger Doelgericht

Loopbaanadvies

Dhr. J. de Haan CNV Publieke Zaak

Dhr. T.W. Hardjono Rotterdam School of Management

Erasmus University

Dhr. J.J. Hasselaar CNV

Dhr. P. Hazenbosch CNV

Dhr. R. Heij Perspectief ChristenUnie-jongeren

Dhr. J. den Heijer DHV
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Dhr. B. van Heusden CNV Dienstenbond

Dhr. F.A.M. van den Heuvel Voorzitter NKO

Mw. A. Hinten-Nooijen Universiteit van Tilburg Centrum

voor Wetenschap en Levensbeschouwing

Dr. E.M.H. Hirsch Ballin 

Dhr./Mw. O. Homan CNV Schoolleiders

Dhr. Mr. J. de Hoog Transmissie

Dhr. J. Hoogland Faculteit Sociale Wetenschappen Vrije

Universiteit

Dhr. M. Hordijk CNV International

Dhr. G. Horst CNV Onderwijs

Mw. Drs. H.M.C. Hulsebosch Skanfonds

Dhr. M. van Hulst ChristenUnie

Dhr. N. van Jaarsveld CDA Basisgroep Sociale Zekerheid

Dhr. H. Jochemsen Prisma

Drs. C. de Jong Accolade Zorggroep

Mw. S. de Jong Oikocredit Nederland

Dhr. B. de Jong 

Dhr. K. de Jong Edukans

Dhr./mw. E.P. de Jong VKMO Katholiek Netwerk

Mgr.dr. E.J. de Jong Bisdom Roermond

Dhr. T. de Jong 

Dhr. W. de Jonge Attendo Uitvaartverzorging

Dhr. T. Joosten Bond KBO

Dhr. M. Jukema CNV Dienstenbond

Dhr. Drs. H.J. Kaiser 

Dhr. E. de Kam Youth for Christ Nederland

Dhr. H. van de Kamp BZW

Dhr.Mr. A.A. Kars Zorggroep Rijnmond

Dhr. B. van Katwijk Org. Ouders & Co

Mw. A. van de Kerk-van Stek Prisma

Dhr.mr.drs. H.K. Klamer VNO-NCW

Dhr. B. Kobes Sportservide Overijssel

Dhr.Mr. P.J. Koeslag 

Dhr. F. van der Kolk Christal

Dhr. A. Kolodziejak Europese Commissie

Dhr. J. Kooij Evangelische Omroep

Dhr. A. Koppejan CDA Tweede Kamerfractie

Mgr.dr. G.J.N. de Korte Bisdom Groningen-Leeuwarden

drs. T.P.G. Kralt AWEPA

Dhr. P. Kuijper Cordaid

Dhr. W.  Kuiper Besturenraad

Dhr. C. Kuiper CNV Onderwijs

Mw. E. Kuyk Besturenraad

Dhr. L. La Riviera CNV Kunstenbond

Dhr. C. Laenen CDA

Mw. E. Lammers Focolarebeweging

Mw. T. Lauenroth Focolarebeweging

Mw. G. van Leeuwen-Tanis SBI Training & Advies

Dhr M. Limmen CNV Dienstenbond

Dhr. A. van der Linden Kerk&Werk Den Haag

Dhr./mw. E. Litamahuputty CNV International

Mw. I. Ludikhuize Passage Christelijk-maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Mw. L. Maat Alleato

Mw. J. Mast Buurtzorg Nederland

Dhr. L. Meijer CNV Vakcentrale

Dhr. G. Meijering Public Matters

Mw. Drs. M. Miltenburg ZIJ Spreekt

Dhr. K. Mink CBMC en Mink Advies

Dhr. H. van der Molen CSJC

Dhr. P.J.M. Monchen Vincentius Vereniging

Dhr. B. Moolhuizen Christennetwerk / gmv

Dhr. /Mw. J.F. Van Mossel Woonzorg Unie Veluwe

Dhr.drs. J.M.H. Mourits Skanfonds

Dhr. Ij. Muilwijk CNV Jongeren

Dhr. P. Muis 

Mw. E. Nauta-v. Moorsel CDA Partijbureau

Dhr. P. Nelissen World Organizatioon of Workers WOW

Dhr. R. Nijhoff WI ChristenUnie

Dhr.drs. G. Nijmeijer Stichting PCBO Apeldoorn

Dhr./Mw. D. van Norel Woonzorg Unie Veluwe

Dhr. J.G. van Norel CNV International

Dhr. I. Nowak Exodus 

Dhr. A. Oegema MKB.NL/STIMO

Dhr. A. Olde CDA Hilversum

Dhr. R. Oldenboom MoTiv

Dhr. W. Oolbekkink SBI Training & Advies

Mr. H.M.C.M. van Oorschot Universiteit van Tilburg 

Dhr. R. Oosterhoff Youth for Christ Nederland

Dhr. H.J. Ormel CDA Tweede Kamerfractie

Dhr. P.I.W. Oudenaarden CNV Publieke Zaak

Dhr. R. Paas Divosa

Dhr. B. Pastoor LTO Noord

Dhr./mw. G.R. Peetoom Besturenraad

Mw. A. Pelzer FNV

Dhr. W. Petersen CNV International

Dr. F.A. Petter Gemeente Woudrichem

Dhr.drs. H.Th.M. Pieper Katholiek Nederland

Dr. A.J. Plaisier Protestantse kerk in Nederland

Mw. N. Poelgeest CNV Dienstenbond

Dhr. R. Prang Exodus Nederland

Dhr. J. Prij Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Mr. W.L.E. Quaedvlieg VNO-NCW

Dhr./mw. B. Radix CNV International

Dhr. R.J. Rijnbende UnieNzv/Edukans
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Dhr. H. Riphagen Unie van Baptisten

Dhr. M. Rog CNV Onderwijs

Mw. S. de Roode-van Doornik HilverZorg / Verpleegunit 

St. Joseph

Dhr. N.  Rook Christennetwerk / gmv

Mw. T. Roos The Innercity Project

Dhr. R. Rotshuizen CNV Dienstenbond

Dhr. R. Rouw Ministerie OCW

Dhr. H. van der Sar Protestantse Theologische Universiteit

Dhr. P. Schalk RMU

Dhr. J. Schinkelshoek CDA

Dhr. R. Scholma De Verre Naasten

Mw. H.W. Schouten PCOB

Dhr. G. Schuil ICCO

Dhr. G.J. Segers WI ChristenUnie

Dhr. T. Senf Amarantis

Rev.dr. I. Shaban 

Dhr. E. Siegers NCSU

Dhr. Joh. Slenderbroek Evangelische Omroep

Mw. A.D.P. Slok-Keijzer PCOB

Dhr. J. Smit CNV Vakcentrale

Dhr. G.J. Spijker WI ChristenUnie

Dhr. K.I. van Splunder PCOB

Dhr. C. Stal SBI, training en advies

Dr. Ch.A.J. Stam YMCA

Mw. Drs. H.J. van de Streek St. voor Christelijke Filosofie

Dhr. D. Swagerman CNV Dienstenbond

Dhr. Th. Swart 

Dhr. A.P. Tack Kerk en Wereld

Dhr. D. Terpstra HBO-raad

Mw.drs. W.M.E. Teune-Kasbergen Skanfonds

Dhr. B. Teunissen 

Dhr./Mw. I.C. Thepass Laurens

Dhr. C.J.C. Timmer Exodus Nederland

Dhr. R. Timmer Leger des Heils

Dhr. K.R. Tinga Kerk in Actie & Raad van Kerken

Dhr R. Tjeerdsma CNV International

Dhr. M.B. Tol Bureau Arbeidsrecht

Dhr./mw. T. Tromp Relief

Dhr./mw. S. Uyland GIDS-netwerk

Mw. M. VanderKaa Mensen met een Missie

Mw. L.J. van de Vate-Stouten Passage

Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging

Dhr. B. de Velde Harssenhorst SBI Training & Advies

Dhr. P. de Vente CNV Vakcentrale

Dhr. G. Verbeek Unie v. Baptistengemeenten in

Ned./Synergo advies

Dhr.Mr.Drs. J,. De Visser 

Dhr/Mw. B. Vonk Wartburg College

Mw. A. Vreman CDAV

Dhr. J. de Vries MEE Nederland

Dhr. W. Wassenaar Besturenraad

Mw. E. van Waveren Ouders & Coo

Mw. J. Weigand-Timmer GIDS-netwerk

Dhr. J. Wesselink Stichting Gelder Veste

Ds. J.C. Wessels Evangelische Alliantie

Dhr. S. van Wessem Europe Advance

Dhr. J. Westert WI ChristenUnie

Dhr. D. Weststrate Perspectief ChristenUnie-jongeren

Dhr.Mr. B.E.M. Wientjes VNO-NCW

Dhr. C,M. Wigmans Scope Scholengemeenschap

Mw. M.L. van Wijk-v.d. Ven UNKV

Mw. J. Wilemsma Ouders & Coo

Dhr. H. Wilgenburg Aob/CVHO

Dhr. R. Willems Lid Eerste Kamer CDA

Prof.Dr. G.J.M. van Wissen Centrum voor Soc.Leer v.d.

Kerk

Mw. C. Wortmann CDA

Mw. L. v.d. Zee Passage Christelijk-maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Dhr. C. Zuidema Oikocredit Nederland

Dhr. W. van der Zwan Exodus Nederland

Mw. L. v.d. Wel ICCO

Dhr. T. Zeldenrust Stichting Present

Dhr. T. Bernts Kaski
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