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Dames en heren, 

 

Zoals Willem van Duin voor mij al zei: In 2011 vierde Achmea haar 200-jarig bestaan met de 

“Conventie van Achlum", die plaatsvond hier in het gelijknamige Friese dorp waar de voorloper 

van de zorgverzekeraar ooit werd opgericht. Hier kwamen vele Nederlandse politici, opiniemakers, 

wetenschappers, Achlummers, studenten en anderen samen om de staat van Nederland te 

bespreken. Hoofdthema van de Conventie was solidariteit. 

 

Sinds de Conventie is Achmea, zowel on- als offline, het gesprek met Nederland blijven voeren 

over thema’s als werk, zorg en pensioen. Online op haar platform “Volgens Nederland" en offline 

door heel Nederland. 

 

Nu dit platform stopt wil Achmea één ding in stand houden: het onderzoeken van solidariteit in 

Nederland. Dit wil men blijven doen met sprekers en huiskamergasten door heel Nederland. Op 

zoek naar het antwoord op vragen als: hoe komt gemeenschapszin tot stand? Hoe kan het 

behouden blijven? En hoe kunnen wij ons daarvoor inzetten? Wat zijn de bedreigingen voor 

Nederland? En waar liggen juist de kansen? 

 

Tja dames en heren en dan wordt mij, met deze achtergrond, gevraagd om vandaag hier te 

spreken. Nu heb ik mijn hele leven, althans sinds ik wat serieuzer in dat leven sta, mij altijd de 

vraag gesteld: “Why me?”. Waarom moet ik dat doen? Wat is mijn toegevoegde waarde? En kan ik 

die wel leveren? In ieder geval heb ik niet de pretentie te weten hoe volgens Nederland gedacht 

wordt en hoe de Nederlanders denken. Maar toch, als ik met behulp van mijn rugzak met kennis 

en ervaring, het zoeken naar solidariteit en gemeenschapszin maar een klein beetje in de goede 

richting kan krijgen, is dit dan niet het proberen waard?  

 

Daarbij besef ik mij maar al te goed dat Nederland geen eiland op zich is. Wij staan als zogenaamd 

klein land stevig in onze omgeving maar worden ook voortdurend door die omgeving beïnvloed. 

Wij behoren bijvoorbeeld tot de grootste exportlanden. Maar de wereld om ons heen is wel in 

beweging. We zien verschuivende geopolitieke en economische machtsverhoudingen. Wij gaan 

van een bipolaire wereld naar een multipolaire wereld waarbij de onzekerheid groeit en, zo lijkt 

het, onzekerheid ook de enige constante is. Een aantal vaste “waarden” zoals grenzen, recht en 

onrecht, lijkt daaronder te lijden. Wij worden allen op de proef gesteld door onder meer de 
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verdergaande digitalisering, migratiedruk, criminaliteit en terrorisme, maar ook een weer 

opkomende trend van machtspolitiek. Ziektes houden zich al helemaal niet aan grenzen. 

Internationale solidariteit staat ook onder druk door de concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, 

de klimaatverandering  en de groei van de wereldbevolking. Daar waar wij elkaar juist harder 

nodig hebben om samen de goede weg vooruit te vinden, lijkt het of er nog velen zijn die het 

motto “ieder voor zich en God voor ons allen” bezigen.  Welke God dan en wat wordt met zijn 

naam allemaal wel niet gerechtvaardigd? 

 

Niet dat ik hier met u enkel maar somber de wereld in wil kijken, maar ik kan alleen een verhaal 

over Nederland houden als wij ons blijven beseffen dat onze geschiedenis altijd in de context van 

onze omgeving is geschreven. Dat zal in de toekomst niet veranderen. 

 

Laat ik dan beginnen met naar de geschiedenis te kijken. Als een mens niet weet waar hij of zij 

vandaan komt, de eigen geschiedenis en omgeving niet kent, dan wordt het moeilijker om 

besluiten te nemen en te functioneren binnen een samenleving. Dat geldt niet alleen voor een 

individu maar ook voor een heel volk. 

 

Het is wel heel toepasselijk om te constateren dat in 1811 hier de eerste coöperatieve 

waarborgmaatschappij Achlum werd opgericht. 39 Friese boeren en plattelandsnotabelen 

verzekerden zich gezamenlijk tegen brand en schade van hun bezittingen. Zij stonden borg voor 

elkaar. Dat was een overduidelijke solidariteitsgedachte en je mag het zeker gemeenschapszin 

noemen. Maar was dit uitsluitend uit altruïsme? Nee, ik denk het niet. Men wist zo zakelijke 

risico’s samen af te dekken. 

 

Hebben wij Nederlanders door de tijd heen dat niet veel vaker gedaan? Een mengeling van 

drijfveren? Wij noemden onszelf ook wel koopman en dominee. Wij wilden handelen. Niet alleen 

handel drijven maar ook iets doen, initiatief nemen, kansen grijpen, maar wel met de moraliteit 

gecombineerd. Dat is de spreekwoordelijke dominee. Ik ben zo vrij om voor de geschiedkundige 

juistheid er de militair aan toe te voegen. Het liefst dreven wij handel met onderhandelingen, 

maar als het nodig was stond de Nederlander ook zijn of haar mannetje, waarbij de moraliteit en 

internationale solidariteit zeker niet altijd op de voorgrond heeft gestaan.  
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Laat ik dingen uit het verleden niet be- of veroordelen met de hedendaagse maat. Zelfs onze 

nationale held Michiel Adriaanszoon de Ruyter ontkomt hier helaas al niet meer aan toen een film 

over hem onlangs werd uitgebracht. Sinds 1811 is er veel gebeurd in de wereld. Er zijn zo veel 

kansen geweest om te leren van de geschiedenis. Toch is mijn conclusie dat de mens wel leert, 

maar de mensheid als geheel erg slecht leert.  

 

Er zullen ongetwijfeld meerdere constanten uit de geschiedenis zijn te halen. Ik zou er nu  eentje 

voor het voetlicht willen brengen. Vergeef mij dit voorbeeld, ik ben tenslotte toch militair 

gevormd.  

 

De geschiedenis staat bol van oorlogen en conflicten. Alle met dramatische en gruwelijke gevolgen 

voor de betrokken mensen. Hele volken werd er door geraakt, bevolkingsgroepen werden 

uitgesloten, louter om wie ze waren. Aan iedere oorlog kwam een einde en dat werd dan vaak 

“vrede” genoemd. De vrede werd zelfs veelal vastgelegd en opgelegd door degene die had 

gezegevierd. Daarbij moest het duidelijk zijn wie de winnaar en wie de verliezer was. Die verliezer 

moest dan ook echt verliezen. Los van het “normale” effect op een volk van het verliezen van een 

conflict werd het er nog eens goed ingewreven. Barbertje moest hangen, de schuld moest worden 

geïnd! Recht of onrecht was ondergeschikt aan het recht van de sterkste. Juist hiermee is 

veelvuldig in de geschiedenis de kiem gelegd voor een volgend conflict, een volgende oorlog. 

 

De mensheid is slecht in vergeven en verwart dit maar al te vaak met vergeten. Mijn betoog is 

zeker niet dat wij dingen moeten vergeten. Juist als wij willen voorkomen dat wij dezelfde fouten 

maken als onze voorgangers, onze voorouders, moeten wij niet vergeten en blijven leren. Open 

staan voor onze fouten en de fouten van anderen. 

Zoals u begrepen zult hebben, heb ik ernstige twijfels bij dit vermogen van de mensheid. Je hoeft 

nooit, je moet nooit vergeten. Maar vergeven, dat is echt iets anders. Vergeven is naar mijn 

mening veel moeilijker. Vergeven begint misschien wel met verzoening na een conflict. 

 

Wat verstaan wij daar onder? 

Verzoening is: vrede herstellen, goed maken, vriendschap… 

Ik ben realist genoeg om te beseffen dat niet alles met een mantel van verzoening bedekt hoeft te 

worden. Er mag en moet ook recht gesproken worden. Er zijn schendingen die wij als 
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internationale en nationale gemeenschap niet tolereren. Daar hebben wij ook instituties voor. 

Maar als wij in vrede samen willen leven… 

 

Wat leren wij, de mensheid, maar niet? 

 

Vrede zonder verzoening is als een Judaskus naar de toekomst. Vrede zonder verzoening heeft de 

kiem voor een volgend conflict al in zich. 

 

Mijn vader was dienstplichtig soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Hij lag bijna letterlijk met een 

gebroken geweer aan de oever van de Waal. Door dat geweer kon hij de Duitsers op de andere 

oever niet eens raken! Hij moest in Duitsland werken als bakkersknecht. Na de oorlog had hij 40 

jaar nodig om onze hedendaagse militaire samenwerking met Duitsland te accepteren. Wij krijgen 

die tijd tegenwoordig niet meer. Hoe moeilijk het ook is, het tempo in de wereld neemt alleen 

maar toe. 

 

Er zijn gelukkig ook prachtige voorbeelden in de geschiedenis van hoe het wel kan. Een van de 

meest aansprekende is uit de recente geschiedenis: Nelson Mandela. Een man die  onvrijwillig 

jaren de tijd kreeg om na te denken. Jaren om zich in te leven in zijn volk maar ook in die anderen, 

de “blanken”. Jaren om zichzelf beter te leren kennen en zijn visie te vormen. Mandela kon 

uiteindelijk over zijn schaduw heen springen en zijn volk daar in meenemen. Het is zijn uitspraak 

dat als je in vrede wilt komen met je vijand, je met hem moet gaan samen werken; dan wordt hij 

je partner.  

 

Mandela deed wat hij zei en met zijn Waarheids- en verzoeningscommissie bracht hij in de praktijk 

wat hij bedacht had. Ook bij Mandela begon dat eerst met het begrijpen van de situatie waar hij 

en zijn land in verzeild waren geraakt. Hij moest eerst begrip krijgen voor de belangen en 

beweegredenen van alle betrokkenen.  

Hij begreep dat voorkomen beter is dan genezen. 

Hij begreep het woord samen. Je kunt het niet meer alleen, niet als mens en niet als land of natie. 

Dus samen!  

Hij begreep dat vergeten iets anders is dan vergeven. 
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Helaas moet ik constateren dat het juist daar verkeerd gaat in onze samenleving. Wij, 

Nederlanders, zijn niet goed in het onderscheid tussen zien, begrijpen en goed vinden. Wij hebben 

vaak onze mening al meteen klaar als wij iets zien of horen. Ergens echt over nadenken, ons 

verstand even de tijd geven om dingen te analyseren, te begrijpen, je net als Mandela proberen in 

te leven in die ander voordat je een mening of oordeel hebt… Dat is niet onze sterkste kant.  

 

Zo maar een recent voorbeeld: Het duurde bijna twee maanden voordat ik het eerste 

krantenartikel zag dat inging op het Russisch perspectief bij het conflict in de Oekraïne. Ik heb het 

dus niet alleen over Nederlanders als individu. Zeg je tegen een Nederlander dat je begrijpt wat hij 

of zij zegt, dan is de kans groot dat hij of zij verstaat dat jij het met hem of haar eens bent. 

 

De vraag is of wij onze omgeving wel onbevooroordeeld willen en kunnen zien en begrijpen. Doen 

wij daar wel echt ons best voor? Militairen noemen dat “Situational awareness” krijgen.  Een 

voorwaarde om te overleven en effectief te zijn in je functioneren als militair. En “situational 

awareness” is dan nog niet genoeg. Je hebt ook “cultural awareness” nodig. Je moet ook begrijpen 

waarom dingen ergens zo gaan als ze gaan. In Mali of Afghanistan gaan dingen anders dan in 

Nederland. In Friesland gaan dingen overigens ook anders dan in Limburg. En dan heb ik het nog 

niet eens over circa dertig kilometer tussen Cambuur Leeuwarden en Heerenveen! 

 

Ik vraag dat vermogen om te willen begrijpen van u, van ons, in een steeds sneller veranderende 

wereld. Zoals ik eerder zei, het tempo gaat omhoog. Als je daarbij wilt overleven dan gaf Thomas 

Friedman in zijn boek “The world is flat” enkele jaren geleden al aan dat je dan wel tot een paar 

categorieën mensen moet behoren.  Hij noemt ze  “the untouchable”. De eerste categorie zijn de 

“very special people”. Hij doelt dan op de baas van Microsoft of topartiesten. Misschien een 

teleurstelling voor u, maar ik denk niet dat hier iemand uit die categorie aanwezig is. De tweede 

categorie zijn  de “very specialised people” waarmee hij doelt op hersenchirurgen en dergelijke. 

De derde categorie  zijn “the anchored people”, de echte vaklui, loodgieters en zo. Mij gaat het om 

de vierde categorie; “the adaptable”. Zij die zich continu aanpassen, creatief en innovatief zijn. Wij 

kunnen hiertoe behoren. Friedman schreef overigens nog een ding wat ik u vrij vertaald wil 

meegeven: vraag u niet af of iets gaat gebeuren maar wanneer en door wie.  

 

Mijn vertaalslag van dit alles is dat je in deze steeds sneller veranderende wereld moet blijven 

nadenken, moet blijven open staan voor anderen, moet blijven begrijpen en op basis daarvan 
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beter kunt handelen. Niet nadenken en niets doen is geen optie. U en ik maken deel uit van het 

grotere geheel en wij kunnen het verschil maken. Iedere bijdrage telt, iedere stem telt. Het is al 

vaker gezegd en recent werd het nogmaals indringend naar voren gebracht bij de herdenking in 

Auschwitz: wees geen dader, wees geen slachtoffer, maar wees ook geen toeschouwer. Yehuda 

Bauer, een Israeli die professor in de Holocaust studies is, gaf in 1998 al aan dat dit eigenlijk drie 

geboden moeten zijn die aan de tien geboden moeten worden toegevoegd. 

 

Dan zijn wij weer terug bij waar het om draait. 

Alles begint met: ken jezelf en ken je samenleving. Waar staan wij? Uiteraard hebben wij een hoop 

belangrijke spelregels, zoals bijvoorbeeld de Rechten van de Mens onderschreven. Rechten 

waarop iedereen aanspraak kan maken. Ik spreek het bekende toch nog een keer uit: ongeacht 

herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Geen 

uitsluiting dus! Wij hebben ook zo iets als Responsibility to Protect (R2P) onderschreven en wij 

hebben zelfs in onze Grondwet bij de taken van de krijgsmacht gesteld dat wij bijdragen aan het 

beschermen en bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Blijkbaar vinden wij dit 

als Nederlanders zo belangrijk dat het in de Grondwet is opgenomen. Wat een 

solidariteitsgedachte! Dat klinkt allemaal mooi en ik kan de lijst met mooie voornemens nog veel 

langer maken. Uiteindelijk gaat het erom wat wij doen. Waar staan wij voor, u en ik? 

 

Ik noem dat het morele kompas waarop je koerst in je leven. Naar welke  waarden en normen leef 

je zelf. Gaat het om ik of wij, what makes you tick?  Gaat u voor de korte termijn of voor de lange 

termijn? Voelt u zich rentmeester van onze aardbol die wij te leen hebben van de volgende 

generaties? In ieder mens zit goed en kwaad, maar het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Heeft u 

wel eens ouders ontmoet die geen betere toekomst voor hun kinderen wilden? Laten wij ons dus 

aan het goede vast houden. 

 

Waar staan wij in Nederland? Het Sociaal Cultureel Planbureau houdt in het kader van een 

Continu Onderzoek Burgerperspectieven ieder kwartaal een thermometer in onze samenleving. 

De moeite waard om af en toe eens naar te kijken op hun site. Ik kan u meteen geruststellen. In 

het onderzoek over het vierde kwartaal van 2014 is zo een 70 % van de Nederlanders tevreden 

over onze economie. Meer dan 70% verwacht een gelijke of betere economische toekomst. Het 

SCP vraagt ook naar wat wij als het Nationale probleem ervaren. Bovenaan met 17% wordt als het 
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nationale probleem genoemd: het samenleven, de waarden en normen. Als derde, na de 

gezondheidszorg, wordt immigratie en integratie met 13% genoemd. 

 

Gelukkig vraagt het Sociaal Cultureel Planbureau ook naar de dingen waar wij nationaal trots op 

zijn. Als vierde wordt met 8% ons sociaal stelsel genoemd. Als derde met 9% de gezondheidszorg 

en de ouderenzorg. Als tweede met 12% de vrijheden in onze samenleving. Maar het zal u 

verrassen met 21% zijn wij het meest trots op, jawel, de wijze waarop wij samenleven en de 

waarden en normen in Nederland. 

 

We zouden dus kunnen stellen dat wij Nederlanders nog al uiteenlopende meningen hebben over 

de wijze waarop wij samen leven. 

 

Criminaliteit en veiligheid werden vorig jaar historisch laag als nationaal probleem neergezet. 5% 

of minder van de Nederlanders ziet dat als het nationale probleem. Toch zijn wij bereid meer 

steun te geven aan terrorismebestrijding en militaire missies. Dit onderzoek heeft overigens voor 

de incidenten in Parijs plaats gevonden. Wij zijn ook bereid meer te investeren in 

werkgelegenheid, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Wij ervaren de bereidheid tot 

vrijwilligerswerk en inzamelingsacties als zeer positief en wij zien dat er wel saamhorigheid is, in 

ieder geval soms. Hierbij wordt gerefereerd naar de wijze waarop wij in Nederland zijn omgegaan 

met de MH17-ramp. 

 

Wij hebben dus best wel beeld bij onszelf als samenleving. Bij onze sterke en zwakke kanten, bij 

kansen en bedreigingen. Het gaat er nu om hoe wij hiermee omgaan. Dat bepaalt wie je bent. Dat 

bepaalt waar je naartoe gaat. Voor iedereen zit het wel eens tegen. Het gaat er niet om dat je een 

keer valt, het gaat er om hoe je weer opstaat.  

 

Weet u wat les 1 bij de krijgsmacht is? Wij noemen die: omgaan met teleurstellingen. Wij leren 

onze mensen om hun grenzen te verleggen, om te gaan met hun angsten. Angst is op zich geen 

verkeerde raadgever. Mensen zonder angst nemen te grote risico’s voor zichzelf en hun collega’s. 

Je hebt doorzettingsvermogen, lef en discipline nodig, maar zoals eerder gezegd ook de kunst om 

te begrijpen en begrip op te brengen. Samen leven doe je immers samen! 
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Iedereen heeft daar een rol en verantwoordelijkheid in. Iedereen is een speler in die 

gemeenschap. Je kunt niet duiken, we zijn ervan. Het gaat om dienen en vertrouwen. Velen 

hebben de mond vol van vertrouwen, maar militairen vinden dat zelfs niet genoeg. Militairen 

spreken over blind vertrouwen, want als er op je geschoten wordt moet iedereen doen wat is 

afgesproken, anders heb je allemaal een probleem. Militairen begrijpen dat vertrouwen een “two 

way street” is en anders is het een “dead end street”. Er zijn nu eenmaal meerdere spelers, 

actoren, die met elkaar samenwerken en samenleven en die moeten bijdragen aan dat 

vertrouwen. Overigens, controleert u wel eens het gegeven vertrouwen? 

 

Afijn, laat ik een paar spelers, een paar actoren in onze samenleving de revue laten passeren. 

 

Ik noemde de krijgsmacht al. Die maakt deel uit van de overheid. En de overheid heeft naar mijn 

mening een voorbeeldfunctie voor alle burgers en organisaties. De overheid staat voor wat wij als 

collectief belangrijk vinden en individueel niet of niet goed kunnen regelen. Zo zorgt simpel gezegd 

Defensie voor de veiligheid van de staat en de politie voor de veiligheid van de straat. De 

belastingdienst int op een nette manier het belastinggeld, waterschappen zorgen voor onze dijken 

etc. Dit alles moet gedaan worden met het doel om een betrouwbare overheid te zijn. De burger 

moet de overheid kunnen vertrouwen. Dat zou iedere overheidsfunctionaris voor ogen moeten 

hebben en ook het “Leitmotiv” moeten zijn voor zijn of haar handelen. Dit begint met het woord 

respect. De burger en diens belangen worden met respect behandeld en de spelregels die wij 

hebben afgesproken worden gerespecteerd. De overheid dient de gemeenschap. Alles wat een 

overheidsfunctionaris doet moet in het licht hiervan worden gezien. Dit zal het samen leven en de 

gemeenschapszin helpen. Dit zal onderling respect en vertrouwen in de maatschappij bevorderen. 

 

Op 4 mei 2013 mocht ik bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam spreken. Ik zette daar onder 

meer de woorden “Wij” en “Dienen” centraal. Iedereen kan de samenleving dienen, en niet alleen 

in de zorg, het onderwijs of bij defensie. 

 

Toch is mij na mijn toespraak op de Dam regelmatig de vraag gesteld of het dienen niet vooral “in 

dienst” gebeurd. Blijkbaar worden de woorden dienen en overheid snel aan elkaar gekoppeld. Wat 

mij betreft nogmaals, nee, iedereen kan en moet dienen, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het 

bedrijfsleven. Gelukkig zijn wij weg gestapt van “Greed is good” en “ik” zonder “wij”. Vele 

ondernemers begrijpen dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en bezig zijn met 
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duurzaamheid, niet meer aan hun deur voorbij kan gaan. Zij hebben een bredere 

verantwoordelijkheid die ook gaat over werkgelegenheid, sociale cohesie en netjes omgaan met je 

personeel. Maar hebben wij dan echt quota nodig om mensen met een arbeidsbeperking te 

betrekken in bedrijven?  

 

Het gaat niet alleen om vertrouwen en respect tussen de overheid en de burger. Het hele leven, 

ook het bedrijfsleven, is er op gestoeld. Dit heeft een forse klap gekregen door de crisis. Kijkt u 

maar naar het tumult in de samenleving toen de bestuurders van banken hun salaris wilden 

verhogen. Wij zullen met zijn allen aan onderling vertrouwen moeten werken en draagvlak terug 

zien te krijgen. De financiële instellingen dragen daarbij een grote verantwoordelijkheid en hebben 

er uiteindelijk ook baat bij. Ook hier begint het door je klanten of je verzekerden met respect te 

behandelen en ze te begrijpen. 

 

Respect is een woord dat ik tegenwoordig begin te missen bij sommige media. Respectloze 

interviews scoren blijkbaar bij een deel van onze samenleving, maar is dat een reden om op die 

manier een gesprek aan te gaan? Schreeuwerige, niet of net niet correcte “headlines”, scoren 

blijkbaar ook. Ik snap dat ook de media onder druk staan in deze tijd. Oplages lopen terug, er is 

grote concurrentie door en tussen social media en in de omroepwereld, en ga zo maar door. Is dat 

een reden om de oplage of kijkcijfers boven de waarheid te stellen? Is dat een reden om geen 

goed nieuws te brengen?  Is dat een reden om de nuance los te laten? Militairen noemen dat 

“naar de fout toe corrigeren”. Je versterkt als het ware het negatieve effect. Hoever gaat de 

vrijheid van meningsuiting, wanneer anderen gekrenkt of beledigd worden? Wij zijn blijkbaar 

allemaal “Charlie”, maar zouden wij ook allemaal zo willen publiceren als “Charlie Hebdo”? 

 

Verstaat u mij niet verkeerd. Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat als je fair naar de media, 

de journalisten bent, je meestal ook fairness terugkrijgt. Toch word ik niet altijd blij van de wijze 

waarop media zaken weergeven. Ook de media moeten zich bewust blijven van hun rol en 

verantwoordelijkheid in onze samenleving en de reikwijdte van hun handelen. Ook zij dienen, 

hebben een voorbeeldfunctie en dragen in hoge mate bij aan de onderlinge solidariteit in onze 

samenleving. Onder meer door ook de andere kant van het gelijk weer te geven. Zoals een artikel 

vanuit Russisch perspectief als bijdrage voor de begripsvorming over het conflict in de Oekraïne, 

wat heel wat anders is dan goed vinden. Of politici de kans geven publiekelijk verantwoording af te 
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leggen over hun keuzes en daar dan gerust indringend vragen over stellen. Maar dat kan ook 

respectvol. 

 

Behoren politici of de politiek trouwens tot de overheid of niet? Soms wel, soms niet. Als politici 

verkozen worden of tot een overheidsfunctie geroepen worden, dan maken zij wel degelijk deel 

uit van die overheid. Juist voor hen geldt dat zij ook een voorbeeldfunctie hebben in onze 

samenleving. En dat is geen sinecure. Politicus is een moeilijk beroep, dat onder meer ertoe leidt 

dat je voortdurend onder een vergrootglas ligt. Je leeft als het ware in een etalage, je handelen 

wordt uitvergroot. Dat heeft vergaande gevolgen voor de gemeenschap.  

 

Politicus worden is een keus, vaak genomen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en 

gedrevenheid, maar ook een keus die tot veel meer moeilijke keuzes leidt. Ik geef het u te doen 

om te besluiten waar het laatste dubbeltje naartoe moet; de zorg, onderwijs, infrastructuur of 

veiligheid? Het is onvergelijkbare grootheden vergelijken. Toch moet iemand het doen.  

 

Dan rijst wel de vraag of iemand politicus is of staatsman of staatsvrouw? De politicus neemt in 

mijn ogen maatschappelijk gewenste besluiten. De staatsman of -vrouw neemt maatschappelijk 

noodzakelijke besluiten. Dat is niet altijd makkelijk. Laten wij bijvoorbeeld onze besluiten leiden 

door resultaten op de korte termijn of de lange termijn? Met enig cynisme wordt wel betoogd dat 

de lange termijn veelal loopt tot aan de volgende verkiezingen. Dat is dus vier jaar, als wij die al 

halen. Teruggrijpend op de mensheid die blijkbaar niet zo best leert van de geschiedenis kan ik als 

voorbeeld Defensie noemen. We innen gretig het vredesdividend, met de ogen gesloten voor het 

verleden, en worden opeens ongerust als het in Oekraïne fout gaat. Mijn vader met zijn gebroken 

geweer draait zich om in zijn graf! 

 

Toch is het te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid voor de staat van onze samenleving 

helemaal in de schoot van de politiek te schuiven. Ja, de politiek speelt een grote en maatgevende 

rol. Maar wij, de burgers, kiezen hen! Wij zijn bijna vergeten hoe belangrijk deze keuze in onze 

samenleving is. Wij staan er amper bij stil dat er landen zijn waar burgers bereid zijn om een dag 

te lopen en uren in de rij te staan, omdat eindelijk hun stem wordt gehoord. In Nederland 

gebruiken velen hun stemrecht niet eens. 
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Wat mij betreft is stemmen alleen zelfs niet genoeg. Iedereen kan bijdragen aan onze 

samenleving; iedereen kan bijdragen aan gemeenschapszin, iedereen kan dienen. Zoals eerder 

gezegd: ieders bijdrage telt. Je bepaalt voor jezelf hoeveel je wilt en kunt bijdragen. Maar een ding 

is zeker, je bent een deel van die samenleving en je vormt hem samen. Je kunt je er niet of 

nauwelijks aan onttrekken. In een samenleving wordt mijn vrijheid, mijn veiligheid ingeperkt door 

uw vrijheid, uw veiligheid en vice versa. 

 

We zullen er samen iets voor moeten doen en iets voor moeten laten. Als voorbeeld kan het 

simpele feit gelden dat wij belasting betalen. Het betekent voor ieder van ons dat wij met dat geld 

niet kunnen doen wat wij zelf willen. Je moet wat laten om er als gemeenschap beter van te 

worden. 

 

De basis voor gemeenschapszin, de basis voor solidariteit, zit in onszelf. Natuurlijk is veel 

vastgelegd in wetten en regels, maar niet alles is vast te leggen. Juist daar komt het op onszelf aan. 

Staan wij open voor anderen? Willen wij begrijpen voordat wij oordelen? Steken wij onze hand 

uit? Stappen wij over onze schaduw heen? Zijn wij bereid een ander te helpen? Niet alleen in 

Nederland, maar ook in de wereld? Een klein gebaar, een kleine wijziging in een mensenleven kan 

zo veel betekenen. 

Een klein voorbeeld. Kishore Mahbubani, een wetenschapper en diplomaat uit Singapore, heeft 

ooit verteld wat de grootste verbetering in zijn leven was: een wc thuis. Zo betrekkelijk klein van 

omvang maar groot van impact kan het zijn. 

 

Dames en heren, 

ik ben een optimist, maar ook een realist. Wij kunnen in Nederland met grote woorden spreken 

over een participatiemaatschappij, maar uiteindelijk moet cohesie en solidariteit van onderaf 

groeien. Het moet van binnen uit de mensen komen. Mensen moeten bereid zijn om 

betrokkenheid te tonen, verbinding te zoeken en hun eigen verantwoordelijkheid voor de 

samenleving en toekomst invullen. En ik ben daar positief over.  

 

In mijn beeld zie ik dat ondanks de crisis wij het materialisme loslaten en het ik-denken meer 

vervangen door wij-denken. Wij gaan bewuster leven. Wij zijn bereid om meer te betalen voor 

biologische voeding. Wij onderkennen weer het verschil tussen bezitten en gebruiken, zelfs van 

onze traditionele heilige koe, de auto. Wij vinden moderne vormen van de oude coöperatie uit 
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door middel van crowd funden. Wij steunen de voedselbanken waarvan helaas velen gebruik 

moeten maken, wij verzorgen een groentetuintje voor zij die het nodig hebben en wij pakken 

ergens vrijwilligerswerk op om anderen te helpen. 

 

Bij mijn beeldvorming, bij mijn begrijpen, probeer ik er voor te waken dat ik niet in een valkuil 

terecht kom die veel  “ouderen” terecht of onterecht verweten wordt. Mensen die het tempo van 

de ontwikkelingen en veranderingen niet meer kunnen volgen en blijven hangen in : “vroeger was 

alles beter.” Nee de blik moet vooruit met een gezonde kennis van het verleden.  Leer van 

Mandela, sluit niet uit maar verbind. Voorkomen moet beter zijn dan genezen.  

 

Daarvoor is lef nodig, mensen die niet alleen hun hand maar ook hun nek uitsteken. Wij moeten 

bereid zijn te investeren en bovenal wij moeten vormen. Vormen naar de waarden waar wij samen 

voor staan. Bij Defensie weten wij hoe belangrijk dit is. De geschiedenis staat bol van de 

voorbeelden waar grotere of beter bewapende eenheden werden verslagen door kleinere 

eenheden die bestonden uit goed gemotiveerde en geïnspireerde mensen. Wij noemen vorming 

een “force multiplier”. Motiveren alleen, argumenten bedenken, het is niet genoeg. Je moet 

mensen inspireren, je moet mensen raken. Niet alleen in het hoofd maar juist ook in het hart. Dat 

leidt tot diepere betrokkenheid en grotere inzet. 

 

Iedereen moet er van overtuigd zijn dat de samenleving er niet alleen voor jou is, maar jij er ook 

voor de samenleving bent. En wat ga je daarvoor doen? Het mooiste is als wij dat al bij onze jeugd 

meekrijgen, van thuis uit, van uit de sportvereniging en vanuit de scholen.  Wij kunnen er niet 

vroeg genoeg mee beginnen. Dat is de beste vorming. 

 

Ik prijs mij gelukkig dat ik in mijn jeugd al vroeg leerde respect voor anderen te tonen, ook al was 

het gedreven door de mogelijkheid dat zij een klant waren of zouden worden van mijn vaders 

bakkerij. Nee, het was niet alleen altruïsme…  

Ik leerde ook wat vrijheid, veiligheid en vrede betekenen. Dat het niet gratis is en wat anderen, de 

geallieerden voor ons hadden gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft mij geholpen bij de 

keuzes in mijn leven. Het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben en waar ik nu sta in het leven. 

 

Deze vorming kreeg ik in de periode in mijn leven waarin ik grotendeels nog te vormen was, 

waarin ik zoekende was welke koers ik zou gaan volgen. Een belangrijke maar ook kwetsbare 
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periode. Een periode waar werd geïnvesteerd in mijn verdere leven, door mijn ouders en door de 

samenleving, bijvoorbeeld op school. 

 

Enkele jaren geleden hadden wij in Nederland een indringende discussie over de rol van scholen in 

de vorming van de jeugd. Uiteindelijk werd de maatschappelijke stage op scholen ingevoerd. 

Recent is besloten het wel of niet uitvoeren van deze maatschappelijke stage over te laten aan de 

scholen zelf.  

 

Wederom lijkt het alsof wij het verleden niet als lesmateriaal gebruiken. Wij hadden tot 1997 een 

fenomeen in onze samenleving waardoor aan onderling begrip, gemeenschapszin en solidariteit 

werd gewerkt. Juist in die kwetsbare, vormende periode van jonge mensen. Sterker: het werd 

opgelegd. Jongelui vanuit alle segmenten van de samenleving moesten samen optrekken. Zij 

moesten dienen in de militaire dienstplicht. Zij leerden en passant ook zich zelf beter kennen. 

 

Laat ik meteen duidelijk zijn, ik ben zeker geen voorstander van sec een nieuwe militaire 

dienstplicht. Ook al zien wij recent in Noorwegen en de Baltische staten een herinvoering ervan, 

maar dan om “geo-strategische redenen”. Een ander woord voor de Russische dreiging. 

 

In Nederland hebben wij op die oude manier van de dienstplicht ook mensen uitgesloten, ook al 

vonden velen dat niet zo erg. De meisjes hoefden niet en nog slechts ongeveer drie van de tien 

jongens. Niet bepaald fair of voldoen aan een gelijkheidsbeginsel. 

 

Als wij echt willen leren van het verleden. Als wij echt invulling willen geven aan vorming van al 

onze jeugd, in hen willen investeren; als wij hen duidelijk willen maken dat zij er ook voor de 

samenleving zijn en daar ook “onlosmakelijk” deel van uit maken; als dat het effect is wat bereikt 

moet worden, dan wordt het tijd om de discussie te starten over een maatschappelijke 

dienstplicht. Jawel voor alle jongens en alle meisjes uit alle geledingen. Laat hen een periode 

samen dienen. Ze leren zichzelf en elkaar beter kennen, elkaar beter begrijpen en dat is de basis 

voor respect, vertrouwen, solidariteit en gemeenschapszin. De wijsheid van Mandela, samen 

werken maakt je partners, zal hieraan bijdragen. 

 

Natuurlijk borrelen bij deze gedachte bij velen onmiddellijk allerlei bezwaren op. Toch vraag ik u 

eerst te kijken naar het effect dat wij willen bereiken, het doel waar het om gaat.  Hoe kunnen wij 
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structureel de solidariteit, de gemeenschapszin versterken in onze samenleving. En ja, misschien 

kost dat een ogenschijnlijk niet gewenste maar wel noodzakelijke beslissing. Voor de langere 

termijn houd ik mij dan toch maar vast aan het beeld wat veel van de oud-dienstplichtigen van 

hun diensttijd hebben; terugkijkend was het een mooie, leerzame en vormende tijd. 

 

Dames en heren, 

De jeugd heeft de toekomst, luidt een gezegde. De toekomst, dat is uw en mijn toekomst, de 

toekomst van onze kinderen, hun kinderen en hun kindskinderen. Een betere toekomst komt 

alleen tot stand als wij allemaal bereid zijn te leren van ons verleden en ons met die kennis willen 

inzetten voor de samenleving, voor onze samenleving. 

 

Dank u wel. 


