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Bij de aan bie ding van de Cong res bun del 2010 schreef CSC-voor zit ter Her man

Kai ser het vol gen de.

‘De chris te lijk-so ci a le be we ging vindt haar oor sprong in de bij dra ge aan de

eman ci pa tie van ge wo ne men sen die da ge lijks moe ten wor ste len met hun zor gen.

Als wij de ver bin ding met hen mis sen gaan wij voor bij aan on ze mis sie. Wij wor -

den aang espoord om nieu we we gen te be wan de len en tel kens weer te zoe ken naar 

ma nie ren om te bou wen aan een we reld van recht en ge rech tig heid. We mo gen

con ser va tief zijn in het hoog hou den van ou de waar den, maar moe ten pro gres sief 

zijn in het steeds op nieuw ver ta len van die waar den, die ons ver bie den toe te la ten

dat de sa men le ving zich ver hardt, dat zwak ke ren zich aan hun lot over ge la ten

voe len, dat de vreem de ling zich niet meer welkom weet en dat de onderlinge

solidariteit wordt opgeofferd.

Wij zul len op nieuw moe ten gaan uit vin den wel ke maat schap pe lij ke thema’s

spe len in het da ge lijks le ven van ge wo ne men sen. Als wij die thema’s mis sen la ten

wij on ze doel groe pen verweesd achter.’

Wij wil len als chris te lijk-so ci a le be we ging, voort bou wend op het Cong res 2010 in het jaar 

2011 ant woord vin den op de vol gen de drie vra gen: 

1.Hoe wor den wij weer her kend en er kend als een re le van te fac tor in sa men le ving en po -

li tiek?

2.Hoe ma ken wij een brug naar de nieu we ge ne ra tie?

3.Hoe gaan wij dui de lij ker on ze bood schap over breng en in een cul tuur van one li ners en

snel le beelden.

Als wij be zie ling om zet ten in prak tijk blij ven wij van zelf re le vant. Maar dan moet ie der -

een aan pak ken en door pak ken. ‘Re le vant blij ven’ mag wat ons be treft het mot to wor den

voor het komende jaar 2011.

Daar om zor gen wij voor een goed en aan trek ke lijk pro gram ma bij het CSC voor jaars de -

bat.

Jan Hoog land, Bij zon der Hoog le raar Chris te lij ke Fi lo so fie aan de Uni ver si teit Twen te,

Uni ver si tair Do cent Bes tuurs we ten schap pen aan de Vrije Uni ver si teit en Lec tor Sa men le -

vings vraag stuk ken aan de Ge re for meer de Ho ge school Zwol le, heeft dan ook voor het voor -

jaars de bat het CSC Voor jaar ses say Het on be ha gen als ‘so ci a le kwes tie’ ge schre ven. Hij sluit dit

Voor jaar ses say, dat het ba sis do cu ment vormt voor het CSC Voor jaars de bat 2011, af met een 

tien tal, dicht bij bij de prak tijk staan de aan be ve ling en.

Het be stuur heeft gro te waar de ring voor het es say. Het moet ons in staat stel len kri ti sche

vra gen te stel len aan en ons te hel pen bij het tot gel ding breng en van chris te lijk-so ci aal denk -

en in de prak tijk van chris te lijk maat schap pe lij ke organisaties.

Wim Ei kel boom, se cre ta ris CSC
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Het Chris te lijk-So ci aal Cong res is in 1991 op nieuw ge hou den ter ge le gen heid van

de 100-ja ri ge her denk ing van het eer ste Chris te lijk-So ci aal Cong res van 1891 en

het uit ko men van de en cy cliek Re rum No va rum waar in de Kat ho lie ke Kerk zich des -

tijds uit liet over de so ci a le kwes tie en de so ci a le leer van de kerk. Was de so ci a le

kwes tie toen voor al het door de in dus tri a li sa tie ge scha pen vraag stuk van de mas -

sa-ar moe de, de hui di ge so ci a le kwes tie bleek in de af ge lo pen ja ren moei lij ker te be -

noe men. Vaak is er over na ge dacht en ge dis cus sieerd, zon der dat er een dui de lijk

ant woord kwam.

Toch lijkt er thans evi dent spra ke van een so ci a le kwes tie. Wil ders en het door

hem ge mo bi li seer de on be ha gen heeft in de af ge lo pen ja ren de ge moe de ren zon -

der overd rij ving da ge lijks be zig ge hou den. Waar in 1891 ab so lu te ar moe de een

pro bleem was, lijkt het thans voor al te gaan om een vorm van on be ha gen die on -

danks de ong eken de wel vaart van het mo ment niet weg ge no men lijkt te kun nen

wor den.

Waar Wil ders heel veel na druk legt op de Islam en de be drei ging die daar van

uit gaat, is het re de lijk te ver on der stel len dat het on be ha gen dat hij mo bi li seert een

veel com plexe re ach ter grond heeft. Iets van die ach ter grond wil ik in de ze no ti tie

ver ken nen.

His to ri sche ach ter grond

Hoe wel van een recht streeks ver band geen spra ke hoeft te zijn, heeft de so ci a le

kwes tie die in 1891 leid de tot de or ga ni sa tie van het eer ste Chris te lijk-So ci aal

Cong res Eu ro pa lange tijd in de greep ge hou den. De eer ste helft van de 20e eeuw

wordt ge do mi neerd door twee We rel door lo gen (bei de van Eu ro pe se ori gi ne) en

een die pe eco no mi sche cri sis. Pas na de Twee de We rel door log is er spra ke van

kracht i ge eco no mi sche groei. Me de door het Mars hall-plan en het Duit se Wirt -

schafts wun der vindt er een enor me wel vaarts toe na me plaats in de ja ren ’50 en ’60 van 

de vo ri ge eeuw. Lang zaam maar ze ker krijgt de ver zor gings staat ge stal te die een

de fi ni tief ein de moet ma ken aan ar moe de en be staans on ze ker heid.

De ver zor gings staat nam de Ci vil So cie ty die was op ge bouwd lang za mer hand

over. In de 19e eeuw zijn er in Ne der land veel maat schap pe lij ke or ga ni sa ties op ge -

richt, niet zel den van uit een re li gieu ze of le vens be schou we lij ke mo ti va tie. Bij -

voor beeld in de pe ri o de rond het 1e Chris te lijk So ci aal Cong res. Veel men sen zet -

ten hun be wo gen heid met de ar moe de en het so ci a le vraag stuk om in het stich ten

van or ga ni sa ties van zorg, barm har tig heid of maat schap pe lij ke ont wik ke ling. Met

de wet op het bij zon der on der wijs werd de ze si tu a tie ook of fi cieel ge sanc ti o neerd

(1917) en tot een soort uit gangs punt voor de in rich ting van de Ne der land se sa -

men le ving ge maakt. In de eer ste helft van de 20e eeuw leid de dit tot een ont wik ke -
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ling die ach ter af met de term ‘verzuiling’ is aang eduid. Ver schil len de le vens be schou we lij ke

of re li gieu ze groe pe ring en or ga ni seer den het maat schap pe lij ke le ven van uit hun ei gen or ga -

ni sa ties, ter wijl de eli tes uit die groe pe ring en een on der linge ‘politiek van pacificatie’ voer -

den.

Toen met de wel vaarts toe na me van na de Twee de We rel door log de ver zor gings staat

ont stond, ge bruik te de Ne der lands over heid in ho ge ma te de struc tuur van de ver zui ling als

het ve hi kel voor de re a li se ring van haar ei gen doel stel ling en. De le vens be schou we lij ke or ga -

ni sa ties wer den meer en meer uit voe rings or ga ni sa ties van over heids be leid met be trek king

tot scho ling, edu ca tie, zorg, wel zijn, ont wik ke lings sa men wer king enz. Dit leid de tot een ho -

ge ma te van pro fes si o na li se ring en ver sta te lij king van de ze or ga ni sa ties en te ge lijk daar mee tot een 

steeds verd er gaan de ver vreem ding van de oor spronk elijk ach ter ban nen. Ve re ni ging en  gin -

gen over naar de rechts vorm van de stich ting en stich ting en om arm den steeds va ker een pro -

fes si o neel be stuurs mo del met een di rec teur/be stuur der (of Raad van Bes tuur) en een Raad

van Toe zicht op af stand. Maat schap pe lij ke or ga ni sa ties ver lie zen hierd oor steeds meer van

hun oor spronk elij ke iden ti teit en steeds va ker klinkt de vraag waar om de ze or ga ni sa ties

chris te lijk of ka tho liek zou den moe ten blij ven he ten.

In de ja ren ’80 van de eeuw doet een nieuw ver toog zijn in tre de: de cri sis van de ver zor -

gings staat. De be taal baar heid en de be heers baar heid van de ver zor gings staat wordt een

steeds bre der on der kend pro bleem. Onder lei ding van Mar gar eth That cher in het Ver enigd

Ko nink rijk en Ro nald Re a gan in de Ver enig de Sta ten doet de nieu we so ci aal-po li tie ke ide o -

lo gie van het neo-li be ra lis me haar in tre de. 

Ken mer kend voor de ze ide o lo gie is dat de staat wordt ge zien als de vij and van de per -

soon lij ke vrij heid, het par ti cu lie re ini ti a tief en de ve rant woor de lijk heid van bur gers. De sa -

men le ving func ti o neert het bes te wan neer de markt ong ehin derd zijn werk kan doen. Alleen

wan neer men sen voor zich zelf ve rant woor de lijk zijn en niet op de zorg van de staat kun nen

te rug val len, zul len zij ini ti a tief ne men en pres ta ties kun nen le ve ren.

Ook in Ne der land leidt de ze nieu we trend tot een ge wel di ge ver za ke lij king van het mid -

den veld, de ‘third sector’. Het ma na ge ment-denk en doet zijn in tre de (New Pu blic Ma na ge -

ment). Plot se ling kun je in de on der wijs sec tor de krijt streep ook bui ten het school bord aan -

tref fen. Zor gor ga ni sa ties krij gen re pre sen ta tie ve hoofd kan to ren. En de be lo nings norm voor 

be stuur ders en di rec teu ren stijgt enorm om enigs zins in de pas te blij ven met de com mer ci -

ele sec tor. Ook doet markt wer king zijn in tre de en ont wik ke len over he den (me de on der druk

van Eu ro pa) een pro gram ma om al ler lei vor men van pu blie ke dienst ver le ning (te le fo nie,

post, open baar ver voer, ener gie voor zie ning, com mu ni ca tie) te pri va ti se ren.

De sa men le ving als pro bleem

In het laat ste de cen ni um van de 20e eeuw ont staat de voor Ne der land unie ke si tu a tie dat

het CDA (de erf ge naam van de con fes si o ne le par tij en uit de Ne der lands po li tie ke ge schie de -
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nis) bui ten het ka bi net ge hou den wordt. Er wor den ver schil len de op een vol gen de ka bi net ten 

ge vormd uit puur se cu lie re par tij en (VVD, PvdA, D66). Ken mer kend voor de ze ka bi net ten

is de re la tief neo-li be ra le koers die zij va ren. De PvdA schudt ex pli ciet haar ide o lo gi sche ve -

ren af. Er blij ven wel is waar ac cent ver schil len, maar de scher pe po li tie ke te gen stel ling en zijn

er af. We lis waar ziet de PvdA de over heid va ker als bond ge noot dan de VVD in het leef baar

hou den van de sa men le ving, ter wijl de VVD va ker dan de PvdA pri va ti se ring en ver ster king

van de markt wer king be pleit. Maar de te gen stel ling en zijn eer der prag ma tisch dan ide o lo -

gisch.

Toen de Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res een jaar lijks cong res ging or ga ni se ren

(sinds au gus tus 2000) was dit de po li tie ke si tu a tie. Van 1994 tot 2002 zat het CDA in de op -

po si tie bank en en vroe gen de maat schap pe lij ke or ga ni sa ties van chris te lij ke ori gi ne en chris -

ten-de mo cra ti sche po li ti ci zich met el kaar af hoe het verd er moest met de Ne der land se sa -

men le ving. Steeds va ker klonk daar bij Kuy pers ada gi um van de ‘ar chi tec to ni sche kri tiek’ met 

be trek king tot de wij ze waar op de sa men le ving is ing ericht. Moet er tus sen het eeu wi ge di -

lem ma ‘markt’ en ‘staat’, ‘in di vi du’ en ‘col lec tief’ niet een der de weg zijn? Een der de weg

waar in recht wordt ge daan aan ge meen schap pen, ver ban den, groe pen en iden ti tei ten tus sen

markt en staat in? 

 Met na me het toen ma li ge We ten schap pe lijk Insti tuut van het CDA maak te hier van een

soort mis sie. Men sen als Jos Van Gen nip, Kees Klop, Jan-Pe ter Bal ke nen de en Ab Klink lie -

pen hier warm voor. Inspi ra tie werd ge zocht bij com mu ni ta ris ti sche denk ers in de Ver enig de 

Sta ten en Ca na da die daar een soort an ti-ne o li be ra le voor hoe de wa ren gaan vor men. De op -

een vol gen de Chris te lijk-So ci a le Cong res sen wa ren in spi re ren de werk plaat sen waar men

eens ge zind om ta fel zat om deze nieuwe toekomst uit te denken en vorm te geven.

Aan het be gin van het der de mil len ni um kreeg het CDA ui tein de lijk toch snel ler dan ver -

wacht de mo ge lijk heid om aan de uit voe ring van dit nieu we pro gram ma te be gin nen. Drie

be lang rij ke ont wik ke ling en mar keer den de ze pe ri o de: 1) ni ne-ele ven, de aan slag van Al Qu ae da 

op ver schil len de doe len in de VS en de we reld wij de ge vol gen van de ze aan slag (de aan val len

op Afgha nis tan en la ter op Irak); 2) de har de en ex pli ciet neo-con ser va tie ve po li tiek van

Bush als pre si dent van de VS die nog een ex tra aan scher ping leek te zijn van de neo-li be ra le

de cen nia daar aan voor af gaand; in het kiel zog van de ople ving van het neo-con ser va tis me

kon het con ser va tis me zich ook in Ne der land in een ople ving ver heu gen (de Bur ke Stich -

ting); 3) de maat schap pe lij ke on vre de die aan het licht kwam door po pu lis ti sche po li ti ci ter

rech ter zij de (Pim For tuyn, Ri ta Ver donk, Geert Wil ders). Voor de Twee de Ka mer-ver kie -

zing en van 2002, die de door braak voor de Lijst Pim For tuyn zou den gaan be te ke nen ver -

sche nen For tuyns De puin ho pen van paars en Balkenende’s Anders maar be ter. In enk ele maan -

den sloeg het po li tie ke sen ti ment in Ne der land om. Het re la tief suc ces vol le paars kreeg

in eens een slecht ima go. De VVD ging zich veel con ser va tie ver pro fi le ren. Ondanks de

moord op For tuyn won de LPF de ver kie zing en en kwam ook het CDA er goed uit te voor -

schijn, zo dat de ze par tij en de sleu tel tot de toe komst in han den had den.
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Waar de op een vol gen de ka bi net ten Bal ke nen de de glo rie ja ren van de re vi ta li se ring van

het maat schap pe lij ke mid den veld had den moe ten wor den, geeft de re a li teit ach ter af ge spro -

ken toch een veel dif fu ser beeld te zien. Het po li tie ke the ma van de af ge lo pen ja ren was niet

het mid den veld, maar het vreem de ling en be leid. Geen thema’s die he le maal niets met el kaar

te ma ken heb ben, maar wel een on der ling ing ewik kel de re la tie heb ben. De sa men wer king

met de LPF was van kor te duur, maar toch van groot be lang, om dat het con ting ent kie zers

dat des tijds op de ze par tij stem de een steeds be lang rij ker deel van het elec to raat vorm de (van 

de LPF naar de PVV). De VVD bleef op pri va ti se ring en markt wer king tam boe re ren. D66

heeft in het twee de ka bi net Bal ke nen de geen bij zon der op val len de rol ge speeld. Het CDA

wil de de par tij zijn van het mid den veld, het nieu we bur ger schap en van de so ci a le co he sie in

wijk en buurt. Maar kwam dat pro fiel uit de verf? De eer ste twee ka bi net ten Bal ke nen de zul -

len voor al her in nerd wor den van we ge de gro te ing re pen in de so ci a le ze ker heid en de zorg.

Het laat ste ka bi net Bal ke nen de was voor al een vechtkabinet, dat heel eensgezind leek te

beginnen aan een echt sociale agenda, maar waarvan het toch moeilijk is de wapenfeiten te

noemen.

Het eni ge ech te erfstuk van de CDA mid den veld-ide o lo gie in de af ge lo pen pe ri o de is de

Wet Maat schap pe lij ke Onder steu ning. Een wet die voor al op valt van we ge het gro te ver schil

tus sen de in hou de lijk-ide o lo gisch aang ezet te vi sie in de Me mo rie van Toe lich ting en de fei te -

lijk nog al ma ge re maat re ge len die in de wet wor den voor ge steld. De WMO is niet veel meer

dan een wet waar in ve rant woor de lijk he den wor den over ge dra gen: van de cen tra le over heid

naar de ge meen te lij ke over he den en naar in di vi du e le bur gers. Le lijk ge zegd: de over heid

gooit haar pro ble men over de schut ting. Na tuur lijk kan het ook po si tie ver wor den uit ge -

drukt: de over heid daagt de sa men le ving uit zelf meer ve rant woor de lijk heid te ne men voor

de on der linge so ci a le sa men hang. Toch blijft de vraag staan de in hoe ver re de ze wet daa d -

wer ke lijk zal bij dra gen aan de in rich ting van een so ci aal draag kracht i ger sa men le ving. Is voor 

de bur ger het ver schil dui de lijk ge wor den tus sen een neo-li be ra le te rug tre ding van de over -

heid en een chris te lijk-so ci a le? De neo-li be ra le te rug tre ding van de over heid leidt tot een

jung le-sa men le ving, waar in de be staans on ze ker heid snel toe neemt. Heeft het chris te lijk-so -

ci a le al ter na tief de bur ger kun nen over tui gen van het feit dat die sa men le ving daard oor veel

zorg za mer is geworden?

 De on be ha gen-mix

De laat ste ver kie zing en ga ven een af straf fing van het CDA te zien. De pre cie ze re de nen daar -

voor zijn moei lijk in te schat ten. In ie der ge val lijkt het er op dat de der de weg die het CDA wil -

de uit dra gen de men sen na 8 jaar Bal ke nen de niet echt over tuigd heeft. Of dat nu komt

doord at dit al ter na tief niet goed uit de verf ge ko men is of om dat men sen de ze der de weg

dom weg niet zien zit ten, blijft on dui de lijk. In ie der ge val wer den de laat ste ver kie zing en in ho -

ge ma te be paald door een mix aan the ma’s waar de kie zer groot on be ha gen rond er vaart. In

het ver volg van dit ver haal wil ik pro be ren de ze mix wat meer in beeld te krij gen.
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1. Onbe ha gen door de graai- en bo nus cul tuur In de eer ste plaats is er de diep gaan de fi -

nan ci ële cri sis die gaan de weg ook een eco no mi sche cri sis werd. De ze cri sis was on mis ken baar 

het ge volg van de ide o lo gi sche he ge mo nie van het ne o li be ra lis me. Door de ide o lo gie van de

vrije markt zo cen traal te stel len, ver lo ren de in ter na ti o na le fi nan ci ële mark ten meer en meer

hun so ci a le in bed ding. In plaats dat bank en zich zelf als pu blie ke dienst ver le ners ble ven de fi -

ni ëren, wer den het ren de ments machi nes, die de ge he le we reld markt af stroop ten op zoek naar 

de gun stig ste koer sen, ren tes tan den, va lu ta waar den en het hoog ste di vi dend. Dit al les enorm

aang emoe digd door een bo nus sys teem bij het be ha len van de voor af ge stel de tar gets. De cri sis

werd in eer ste in stan tie af ge wen teld door veel geld in de bank en te pom pen. Hun fi nan ci ële

macht was in mid dels zo groot ge wor den, dat over he den het zich niet kon den per mit te ren ze

om te la ten val len. Toch heeft de ze red dings ope ra tie nog niet tot een fun da men te le ve ran de -

ring in het ethos van de bank en ge leid. Inte gen deel: de thans in veel op zich ten ‘gena -

tionaliseerde’ sec tor func ti o neert nog steeds op een ma nier die des tijds op grond van de wet -

ten van de markt wer king werd ge le gi ti meerd. Het geen er toe leidt dat een voor een niet

on be lang rijk deel ge na ti o na li seer de sec tor nog steeds op een li be raal ka pi ta lis ti sche wij ze

func ti o neert. De over he den fi nan cie ren de bank en om het de bank en mo ge lijk te ma ken hun

spel van de vrije markt zon der over heids in vloed voort te zet ten. En de een vou di ge bur gers

mo gen dit be ta len. 

Maar on danks dit on be ha gen won de eni ge ne o li be ra le par tij van Ne der land de laat ste

ver kie zing en met de slo gan: De eco no mie kan wel wat meer VVD ge brui ken. Vol gens Go vert

Buijs vorm de de ze slo gan voor de op po si tie een schot voor open doel. Want, zo vroeg hij

zich af, was het pro bleem nu juist niet ont staan doord at de eco no mie al 20 jaar bij na uit slui -

tend VVD had ge had? Het CDA wei ger de even wel te sco ren en hield zich stil. Het maak te

van de eco no mie (hy po thee kren te af trek) zelfs een kern punt van de cam pag ne. Voor eco no -

misch her stel wer den slechts de ou de re cep ten uit de kast ge haald. De maat schap pe lijk bre de 

ver ont waar di ging over graai- en bo nus cul tuur en over de har de ka pi ta lis ti sche wet ten in de

fi nan ci ële we reld werd niet ge mo bi li seerd.

2. Onbe ha gen door de pu blie ke dienst ver le ning Naast de ont wik ke ling en in de com -

mer ci ële sec tor, zijn de ont wik ke ling en in de pu blie ke dienst ver le ning (de der de sec tor of non-pro -

fit sec tor) een bron van on vre de. Met de in tro duc tie van het New Pu blic Ma na ge ment, de markt -

wer king en de meer be drijfs ma ti ge be na de ring van de pu blie ke dienst ver le ning lijkt er in

toe ne men de ma te ver vreem ding te zijn tus sen de bur gers (af ne mers en me de wer kers) en de

or ga ni sa tie van de ze pu blie ke dienst ver le ning. Ook dit on be ha gen speelt een rol in de stem -

men voor de PVV. De PVV keer de zich in de cam pag ne te gen de wan toe stan den in de thuis -

zorg en de ou de ren zorg en roer de zich over de on vre de die in het on der wijs be staat. 

3. Onbe ha gen door toe ge no men be staans on ze ker heid In de der de plaats heeft de he -

ge mo nie van het ne o li be ra lis me een sa men le ving ge cre ëerd die door twee za ken wordt
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ge ken merkt: 1) een niet te eve na ren wel vaart, zo dat ei gen lijk geen enk ele bur ger in gro ve ar -

moe de hoeft te le ven; 2) maar te ge lijk een enorm toe ge no men be staans ri si co: ie de re bur ger

voelt veel ster ker dan in de de cen nia daar voor dat al les af hangt van ei gen suc ces en verd ien -

sten en dat hij steeds min der op be scher ming van zijn om ge ving kan re ke nen. Zo is bij voor -

beeld het aan tal men sen dat ZZP’ er werd in de af ge lo pen ja ren enorm toe ge no men. Daar bij

gaat het om men sen die zich zelf voort du rend moe ten ver ko pen en voort du rend op scherp

moe ten staan om — ze ker in een tijd van eco no mi sche cri sis — het hoofd bo ven wa ter te

kun nen hou den. Gaat het goed, dan gaat het heel goed, maar gaat het min der goed, dan blijk je 

enorm kwets baar. Maar ook voor me de wer kers in loon dienst wor den de be scher mings maat -

re ge len één voor één af ge bro ken. Het ge he le eco no mi sche le ven richt zich meer en meer naar

het pro fiel van kos mo po li ti sche, am bi tieu ze, job hop pen de, mo bie le, in tel li gen te, vin ding rij ke

en suc ces ge rich te men sen. Het ethos van de trou we, ze ker heids zoe ken de men sen met ple zier

in hun werk en hart voor de zaak wordt steeds ne ga tie ver be oor deeld.

4. Onbe ha gen door ge brek aan macht en in vloed In het ver leng de van het vo ri ge punt

valt op dat er spra ke is van een steeds scher pe re schei ding tus sen men sen die het ma ken en

niets lie ver doen dan al hun suc ces sen te eta le ren ener zijds en men sen die naar vei lig heid en

sta bi li teit in hun le ven zoe ken an der zijds. Waar de één voort du rend zijn CV op poetst en ie de -

re klei ne pres ta tie pro beert op te bla zen tot een hel den daad, zijn er ook veel men sen die ge -

woon van hun ge zin ne tje en hun wel vaart wil len ge nie ten zon der al te gro te am bi ties en al te

veel ve ran de ring en. Wat op valt is dat de macht om de sa men le ving in te rich ten in de hui di ge

tijd vrij wel uit slui tend ligt bij men sen die denk en en be slis sen vol gens de prin ci pes van de

eerst ge noem de le vens hou ding (di plo ma de mo cra tie, me ri to cra tie). Dit leidt er toe dat ge wo ne

men sen steeds meer de er va ring op doen nau we lijks meer in vloed te heb ben op de ont wik ke -

ling van on ze sa men le ving en daar mee in toe ne men de ma te een ge voel van mach te loos heid

ont wik ke len.

5. Onbe ha gen door ge brek aan waar de ring Eén van de mooi ste  programma-onder -

delen van het laatst ge hou den Chris te lijk-So ci aal Cong res was de ver to ning van een aan tal

frag men ten uit een se rie in ter views van het IKON-pro gram ma Lux. Daar in werd on der an de -

re een frag ment ver toond van een in ter view met de Engel se Rab bijn Jo nat han Sacks. Hij ver -

tel de wat er voor zorg de dat hij zich een ty pisch Engel se bur ger voel de. Hij hield van de

Engel se taal, van Sha kes pe a re, van de Engel se cul tuur. Ster ker nog: hij kon zelfs ge nie ten van

het Engel se weer. Maar, ver volg de hij, waar nie mand ei gen lijk aan dacht aan be steedt wan neer

het gaat om de vraag wat maakt dat ie mand zich in de ei gen sa men le ving thuis voelt, is niet zo -

zeer wat je van die sa men le ving ont vangt, als wel wat je die sa men le ving te bie den hebt. Sacks

wil de dui de lijk ma ken dat het ook zijn ei gen bij dra ge aan de Engel se sa men le ving is die maakt

dat hij zich een Engels man voelt of zich in de Engel se sa men le ving thuis voelt.

De ze bij dra ge van Sacks maak te mij er van be wust dat ook dit een bron van on vre de of
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on be ha gen is in on ze sa men le ving. Veel men sen die zich op hun plek in span nen om een bij -

dra ge te le ve ren aan de pu blie ke dienst ver le ning of aan de kwa li teit van de sa men le ving voe -

len zich niet meer ge waar deerd als men sen die kwa li teit wil len le ve ren. Zij heb ben het ge voel

steeds meer als een kos ten post te wor den ge zien, die ge mak ke lijk te ver vang en is door goed -

ko per of la ger ge schoold per so neel. Het gaat hier met na me om men sen die werk zaam zijn in 

het pri mai re pro ces van al ler lei sectoren of bedrijfstakken in de publieke dienstverlening. 

6. Onbe ha gen door het ont bre ken van een zing evend ver haal Opval lend aan het ac tu -

e le on be ha gen is dat het een on be ha gen lijkt te zijn dat kan ont staan doord at de se cu la ri sa tie

ver is door ge drong en en ve len hun ver bin ding met een re li gieu ze of le vens be schou we lij ke

over tui ging zijn kwijt ge raakt. Je zou van een ui ting van ni hi lis me kun nen spre ken. Veel men -

sen hang en niet lang er een ex pli ciet waar den sys teem aan. Zij er ken nen enk el nog de bo ven

 alle dis cus sie ver he ven ba sis waar den van wes ter se sa men le ving en: vrij heid van me nings ui -

ting, de mo cra tie etc. Opval lend is dat de ze groep in de in de ling op de men ta li ty-schaal van on -

der zoeks bu reau Mo ti vac ti on wordt ge ty peerd als mo der ne bur ge rij en ge maks ge o ri ënteerden. Men -

sen die wel is waar vaak hech ten aan re la tief tra di ti o ne le waar den, aan rust en vei lig heid, maar

met ge ringe bin ding aan re li gie of le vens be schou wing. In de op de voor gaan de schaal ge ba -

seer de schaal voor bur ger schaps tij len is de ze groep ing edeeld on der de aan dui ding Bui ten staan -

ders. De ze wordt als volgt om schre ven: “Bur gers met de ze bur ger schaps stijl zijn wei nig maat -

schap pe lijk be trok ken maar wor den wel veel al ge dre ven door een be hoef te aan maat schap pe -

lij ke er ken ning. Men voelt zich ech ter meest al niet er kend door de over heid, men voelt zich

bui teng eslo ten. Hier mee hangt sa men dat men over het al ge meen wei nig ver trou wen heeft in

de over heid, wei nig in te res se heeft voor het over heids be leid en ne ga tief staat te gen over maat -

schap pe lij ke ver plich ting en. Dit wil ove ri gens niet zeg gen dat dit seg ment zich nooit uit -

spreekt over over heids be leid: het er va ren iso le ment van de ze groep kan een voe dings bo dem

vor men voor plot se linge ver hoog de po li tie ke be trok ken heid en pro tes tac ties. Ver schil len de

vor men van di rec te de mo cra tie vin den ook veel aan hang in de ze groep. Bo ven dien ken mer -

ken bui ten staan ders zich door de roep om lei der schap en een ne ga tie ve hou ding ten aan zien

van uit brei ding van wet- en re gel ge ving.”

7. Onbe ha gen door mul ti cul tu ra lis me Niet zon der re den noem ik dit on be ha gen het

laatst. De re den daar voor is niet dat ik het mul ti cul tu ra lis me niet als een een pro bleem be -

schouw. De re den is dat het een an der pro bleem is dan het lijkt. De on vre de met het mul ti cul -

tu ra lis me heeft voor al te ma ken met de mis ken ning van de vra gen en pro ble men van de on -

der kant van on ze sa men le ving. De aan slui ting tus sen de eli te en de rest van de bur gers is juist

op dit punt een pro bleem ge wor den. De in va sie van men sen met een an de re gods dienst of uit

an de re cul tu ren in de wij ken die ge voe lig zijn voor so ci a le pro ble ma tiek is te lang door de eli te

ge ne geerd. De eli te dacht over de toe vloed van an der sta li gen en men sen met een an de re

gods dienst i ge en cul tu re le ach ter grond in heel an de re ter men dan de men sen die mid den
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tus sen de ze men sen kwa men te wo nen en de sfeer in de wijk za gen ve ran de ren. De eli te had

de pro ble men van de bur gers met de toe vloed van al locht o nen se rieus moe ten ne men en er

naar moe ten lui ste ren. Dan had wel licht ook voor ko men kun nen wor den dat juist de im mi -

gra tie tot kern punt van de po li tiek van het on be ha gen zou worden.

Intus sen is niet ong evaar lijk wat er op dit front ge beurt. Het spre ken over is la mi se ring en

het te gen el kaar op zet ten van be vol kings groe pen heeft in Eu ro pa een pre ce dent. Het is daar -

om vol strekt onac cep ta bel dat de ve rant woor de lij ke eli te schou der op ha lend aan de ze trends

voor bij zou gaan. Het on be ha gen se rieus ne men en lui ste ren naar wat er on der bur gers leeft,

kan ook op een ma nier waar op min der he den niet in de hoek ge zet wor den, maar als vol waar -

di ge partijen in het zoeken naar oplossingen worden erkend.

Pro fiel van de ide a le bur ger

Ik wil dit stuk af slui ten met een soort pro fiel van de ide a le bur ger. Of iets an ders ge zegd: op

wel ke ty pe bur ger moe ten we ons rich ten als we na denk en over de vraag wat van daag de so ci -

a le kwes tie is? Welk ty pe bur ger heb ben we voor ogen als we na denk en over de vraag hoe de

sa men le ving van mor gen er uit ziet en leef baar ge hou den kan wor den? 

Kern van het stuk hier bo ven is dat de he ge mo nie van het ne o li be ra lis me in de af ge lo pen

30 à 40 jaar een so ci a le jung le heeft ach ter ge la ten. Er is een steeds gro te re span ning ont staan

tus sen het beeld van de ide a le bur ger zo als dat in de hoof den van de eli tes be staat en de be le -

ving van de ge wo ne burgers over goed burgerschap.

De eli tes (be leids ma kers, po li ti ci, we ten schap pe lij ke en cul tu re le leids lie den, cap tains of

in dus try, in tel lec tu e len en car rière.ge rich te bur gers) heb ben een beeld van de ide a le bur ger

als een kos mo po liet, on der ne mend, in no va tief, de sig ned, met be lang stel ling in exo ti sche

cul tu ren, job hop pend, spi ri tu eel, ac tief op in ter net en met so ci ale me dia, ont hecht, so ci aal en 

met een enorm net werk.

Voor de meer der heid van de bur gers in de sa men le ving is dit een be trek ke lijk vreem de en 

on toe gank elij ke we reld. Voor hen is het le ven nog al tijd in veel op zich ten moei lijk. De sa -

men le ving is voor veel van de ze men sen te com plex om er mee te kun nen spe len of er zich

heel vrij in te kun nen be we gen. Het ein de loos te gen el kaar af we gen van op ties ver moeit hen

eer der dan dat het hen aan trekt. Voor ve len is een car rière niet veel meer dan het vin den van

een baan waar je enig ple zier in hebt en een re de lijk ink omen mee kunt verd ie nen. 

De ze mid den- en on der klas se van voor de over gro te meer der heid fat soen lij ke en be trok -

ken bur gers voelt zich in on ze ne o li be ra le sa men le ving ge mar gi na li seerd en mis kend. 

Om daar iets aan te doen, zou het goed zijn het pro fiel van de ze fat soen lij ke en be trok ken 

bur gers te her waar de ren. Onze sa men le ving heeft de ze bur gers hard no dig. Ster ker nog: juist 

dit deel van de bur ge rij is van groot be lang voor het in vul len van al die ta ken en ve rant woor -

de lijk he den die in de ne o li be ra le eta la ge van on ze sa men le ving niet meer staan uit ge stald. Te

denk en valt aan de zorg, de post be zor ging, de be men sing van wink els en su per mark ten, de
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ser vi ce in het open baar ver voer, het on der wijs, het schoon ma ken van ge bou wen en in stel -

ling en en de pro duc tie van al on ze le vens mid de len en con sump tie-ar ti ke len. 

Vol gens mij is het van groot be lang dat de sa men le ving, de po li tiek, de cul tu re le eli tes

zich op nieuw be zin nen over hun ei gen ver hou ding tot de ze groe pen van bur gers. Hie ron der

enk ele aan zet ten daar toe.

1. Het her waar de ren van kwa li ta tief goe de dienst ver le ning en ser vi ce in al le seg men ten van de 

sa men le ving in plaats van het be schou wen van de ze za ken als kos ten pos ten waar ein de loos

op te be spa ren valt. Ik denk bij voor beeld aan de toe stan den in de post markt en in de thuis -

zorg.

2. Het her waar de ren van het VMBO en het MBO als oplei ding en die in ves te ren in (an de re

dan pri mair in tel lec tu e le) ta len ten van men sen. Vak men sen zijn har der dan ooit no dig in ons

land. En goe de vak men sen be staan al leen daar waar men sen ook be roeps trots kun nen ont -

wik ke len. Dit be te kent ook dat de trend ge keerd moet wor den dat ou ders er al les aan doen te

voor ko men dat hun kin de ren op het VMBO te recht ko men. 

3. Het her waar de ren van trouw van men sen aan werk ge vers, aan be drijfs tak ken en sec to ren.

We moe ten ac tief strij den te gen het waan beeld dat al leen men sen die om de vijf jaar van baan

en werk ge ver wis se len de men sen zijn die waar de toe voe gen aan on ze sa men le ving. Inte gen -

deel: juist die men sen die het lang er dan 25 jaar vol hou den om met ent hou si as me te wer ken in 

de zorg en het on der wijs zijn van on schat ba re waar de voor on ze sa men le ving.

4. Het her waar de ren van een vou di ge con sump tie pa tro nen, die niet al leen ge ko zen zijn uit eli -

tai re over we ging en om trent na tuur be houd en duur zaam heid (de mi lieu-vrien de lij ke luxe-

con sump tie), maar die eer der voort ko men uit een hou ding van een vou di ge te vre den heid.

Men sen die nog in staat zijn te ge nie ten van een een vou di ge va kan tie in Ne der land of de

Arden nen zijn de ech te le vens ge nie ters.

5. Het waar de ren van be trok ken heid bij men sen in buurt of wijk en de be reid heid om een sub -

stan tieel deel van je tijd in te zet ten voor fa mi lie en vrij wil li gers ac ti vi tei ten. Veel men sen le ve -

ren vaak heel on zicht ba re bij dra gen aan de sa men le ving door hun zorg voor zie ke bu ren, door 

om te zien naar zorg af hank elij ke men sen in de ei gen buurt, door de zorg voor een hulp be hoe -

ven de part ner of fa mi lie op zich te ne men. Dit zijn de hel den van de sa men le ving en geen lo -

sers. Dit be te kent ook een her ij king van de maat schap pe lij ke waar de ring voor be taald werk en 

car rière. De sa men le ving zou men sen die 80 uur per week wer ken niet moe ten zien als hel den, 

maar als wor ka ho lics, als pa ti ënten dus.

6. Sti mu le ring van een ethos waar in men sen meer van hun werk hou den dan van hun car rière.
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Men sen moe ten niet gaan voor car rière of pro mo tie, maar voor een kwa li ta tief goe de in vul -

ling van hun be roep en een verd ere ont wik ke ling van hun vak be kwaam heid. Dat kan al leen

als je van je werk houdt en lief de hebt voor je vak. Werk zou weer meer als roe ping moe ten

wor den ge zien.

7. Het her waar de ren van trouw in in ter men se lij ke re la ties. Waar de sym pa thie in de af ge lo pen

ja ren voor al uit ging naar men sen die zich uit knel len de mo re le ban den los maak ten om in au -

to no mie hun ei gen keu zes te ma ken, zou er nu op nieuw waar de ring moe ten ko men voor

men sen die er op grond van die zelf de au to no mie voor kie zen aan hun (soms moei za me) re la -

ties te wer ken en in si tu a ties waar in het re la ti o neel niet lang er van zelf gaat trouw te blij ven.

8. Het op waar de ren van be trok ken lei der schap. In on ze tijd van job hop pen de ma na gers ver -

trou wen me de wer kers in be drij ven en or ga ni sa ties hun ei gen lei ding ge ven den niet meer, om -

dat laatst ge noem den vaak min der be trok ken heid heb ben tot de or ga ni sa tie waar in zij wer ken

dan de door hen aang estuur de me de wer kers zelf. Die ver hou ding zou an ders om moe ten lig -

gen. Lei ding ge ven den zou den uit be trok ken heid moe ten wer ken en niet van uit een hou ding

dat zij hun kunst je net zo ge mak ke lijk in een an de re or ga ni sa tie kun nen ver to nen.

9. Het sti mu le ren van de bij bel se no tie van gast vrij heid. Het bij bel se be grip van on der linge

lief de (phi la delp hia) staat niet vij an dig op de lief de voor de vreem de ling (phil oxenia) (zie: Ro mei -

nen 12:10-13). Inte gen deel: de eer ste voedt de twee de. De ge loofs ge meen schap be schikt bij -

bels ge spro ken dus over veel brid ging so ci al ca pi tal. Het zou goed zijn het uit stra lings ef fect van

le vens be schou we lij ke of ge loofs ge meen schap pen in de kij ker te zet ten, in plaats van de fo cus

steeds op het uit slui ten de of fun da men ta lis ti sche ka rak ter van ge loofs ge meen schap pen te

rich ten. Dit geldt ove ri gens ook voor de ge meen schap pen zelf.

10. Bes tuur en toe zicht in maat schap pe lij ke or ga ni sa ties moe ten dicht aan slui ten bij de be -

trok ken heid van de men sen in het pri mai re pro ces. Dit be te kent dat maat schap pe lij ke or ga ni -

sa ties een co de moe ten ont wik ke len waar bij de be lo ning van be stuur ders niet aan sluit bij de

markt, maar bij de mis sie van de or ga ni sa tie. En bij be noe ming en voor toe zicht hou ders moet

niet pri mair ge let wor den op macht en in vloed, maar voor al ook bij be lang stel ling voor en be -

trok ken heid bij het pri mai re pro ces. 

Ik heb in bo ven staan de ‘10 aan be ve ling en’ het woord ‘chris te lijk’ niet ge noemd. Be wust.

Want vol gens mij is het ge bruik van dit woord over bo dig, wan neer de waar den van het chris -

te lijk ge loof op zich zelf vol doen de her ken baar zijn in de aan be ve ling en. Dat laat ste is wat ik

hoop. Het Chris te lijk-So ci aal Cong res moet open staan voor ie der een die de chris te lij ke waar -

den set die door de ze or ga ni sa tie wordt uit ge dra gen, om armt.
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