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Het	was	een	fraaie	vondst	van	Antoon	Veerman, ARP-voorzitter van 
1968 tot 1973, toen hij de naam Christen-Democratisch Appèl bedacht: geen 
partij, geen unie, maar een appel. Met andere woorden: niet naar binnen 
gericht, maar op de ander, naar buiten. Daarmee viel het bestaansrecht van 
het cda samen met de verbinding die het wil aangaan met de samenleving, 
in dienst van het algemeen belang.

Toegegeven, in de context van de jaren zeventig had het appel een an-
dere connotatie dan nu. De keuze voor deze naam zegt iets over het mis-
sionaire elan van de oprichters. Met het ‘Evangelisch appèl’, zoals het in de 
eerste jaren van het cda consequent heette, moest de wereld tot verande-
ring worden aangezet. ‘Het Evangelisch appèl roept op tot kritiek, op mens 
en samenleving’, heette het in het Rapport grondslag en politiek handelen 
uit 1978. Het appel heeft nu een andere ondertoon. Het hemelbestormende 
is er wel van af. De vraag is wat het appel anno 2013 nog wel betekent.

Wat wil het precies zeggen dat het cda een appel wil doen op ‘de 
verantwoordelijke samenleving’? Dat is de hoofdvraag voor 

dit cdv-nummer. Is ‘de burger’ niet vooral een instru-
ment geworden om de hervorming van de verzorgings-

staat op zich te nemen, om noodzakelijke bezuini-
gingen op te vangen? Wordt daarmee nog wel recht 
gedaan aan de mens als vrij en creatief persoon?

* * *
Deze cdv-bundel valt in drie delen uiteen. In het 
eerste deel, ‘Het verstomde appel’, staan we stil bij 

de implicaties van het appel en bij de vraag hoe het 
komt dat het beroep op burgerschap door politieke 

partijen, met het cda voorop, zo weinig weerklank 
lijkt te vinden. Jacques de Visscher wijst erop dat een 

christelijk appel vraagt dat niet machtsstrategieën, maar 
toewijding en ‘zorg dragen’ centraal staan. Paul Frissen be-

toogt dat de politiek maatschappelijke organisaties en burgers voor-
al ziet als uitvoeringsorganisaties van politiek gedefinieerde taken. Roel 
Kuiper toont aan dat de Nederlandse overheid verzuimd heeft te omschrij-

Ter introductie
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ven wat ‘publieke belangen’ zijn. Zonder een ‘overkoepelende visie’ ging 
ze het pad van privatisering en verzelfstandiging op. Sterker nog, ze is zelf 
in de greep gekomen van de dominante logica van een versmalde econo-
mische rationaliteit: de ‘ideologie van de markt’. Volgens Evelien Tonkens 
en Imrat Verhoeven roept het eigenverantwoordelijkheidsvertoog van de 
Nederlandse overheid, in vergelijking met Engeland en Zweden, vooral 
negatieve gevoelens op: wij hebben ons slechte burgers betoond, omdat we 
onze publieke plichten onvoldoende zijn nagekomen.

Het probleem is niet dat de samenleving niet vitaal is. Integendeel, er is 
sprake van een bloei van allerlei goede, kleinschalige burgerinitiatieven 
van onderop. Van Buurtzorg Nederland tot Resto VanHarte, van ouderen-
omroep max tot de Thomashuizen, van een broodfonds van zzp’ers tot 
bewoners die zelf een natuurgebied gaan beheren. Het probleem is dat 
bestuurders deze passie nogal eens als een last ervaren.

Het tweede deel van dit cdv-nummer gaat over ‘de vitale samenleving’ 
en de vraag hoe politici en beleidsmakers wel nieuwe verbindingen met 
de bevlogen burgers van nu kunnen leggen. Paul Dekker toont aan dat, in 
weerwil van grote bezorgdheid over de vermeende toename van egoïsme 
en onverschilligheid, het sociale en politieke engagement hoog is in Neder-
land. Hij waarschuwt dat van het hameren door de politiek en de overheid 
op meer eigen verantwoordelijkheid geen grotere participatie te verwach-
ten valt. Ted van de Wijdeven en Annemarth Idenburg geven beleidsma-
kers praktische tips, namelijk ‘vergroot de alledaagse invloed van burgers’ 
en ‘bouw steunpilaren’. Willem van Leeuwen gaat in op de toekomst van 
de maatschappelijke onderneming. Hij hekelt de rol die het cda heeft ge-
speeld bij de teloorgang van het middenveld.

In het derde deel staat de ‘vermaatschappelijking van de politiek’ cen-
traal. Hoe kan de christendemocratische politiek opnieuw een verbond 
aangaan met de vitale samenleving? Erik Borgman pleit voor een heruit-
vinding van het subsidiariteitsbeginsel. Phillip Blond onderbouwt in een 
interview zijn Big Society-vertoog en zijn radicale keuze voor ‘minder staat 
en meer samenleving’. Volgens Albert Jan Kruiter moeten we niet ethiek 
en moraal, maar belang centraal stellen in een appel op de samenleving. 
Ringo Ossewaarde en Roshnee Ossewaarde-Lowtoo gaan op zoek naar een 
christendemocratische invulling van burgerschap. Ralf Güldenzopf en 
Hans Janssens stellen dat een volkspartij, die het cda wil zijn, alleen toe-
komst heeft als zij een open platform biedt voor alle ideeën en oplossingen 
van buiten. Rien Fraanje, ten slotte, betoogt dat het cda de samenleving 
moet redden uit handen van de instrumentalisten.

* * *
Het tij voor de christendemocratie lijkt gunstiger dan ooit. Alle politieke 
partijen, van links tot rechts, zoeken vitaliteit waar de christendemocratie 
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die altijd al zocht, namelijk bij burgers zelf. Dat blijkt wel uit de popula-
riteit van termen als ‘burgerkracht’, ‘burgerparticipatie’ en ‘eigen verant-
woordelijkheid’. In ‘Expeditie Burger’ zijn mensen echter vooral een ver-
lengstuk van de overheid geworden.

Het cda heeft een ander verhaal. Mensen zijn nooit middelen. In naam 
van de menselijke waardigheid, vrijheid en creativiteit zijn alle burgers ge-
roepen om niet alleen medebouwers, maar ook medearchitecten te zijn van 
een samenleving die het goede leven vormgeeft. Dat betekent dat chris-
tendemocraten de eigenheid en de autonomie van de burgerlijke sfeer ten 
volle willen erkennen en respecteren.

‘We hebben de C, we hebben de D, maar het meeste van deze is de A’, werd 
in de beginjaren van het cda nog wel eens gezegd. Aansprekende politiek 
spreekt ons aan, niet altijd op wat ons bevalt, maar op onze vermogens om 
zorg te dragen voor de wereld en elkaar, meende de filosoof Paul Ricoeur al, 
zoals Gert-Jan van der Heiden ons laat zien. Het appel doorbreekt daarmee 
een cynisch denken. Een appel wordt immers alleen gedaan in het vertrou-
wen dat er dankzij de samenwerking met de ander iets goeds kan gebeuren. 
Die boodschap was in de jaren zeventig dezelfde als nu.

Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen

ps	Deze cdv-bundel is het derde deel van een trilogie over de drie letters 
van het cda. In de vorige nummers stonden het christelijke in de poli-
tiek (de C van het cda) en de staat van de democratie (de D) centraal, en 
in dit lentenummer gaat het over het appel op de vitale samenleving (de 
A). Naar aanleiding van dit drieluik zal het Wetenschappelijk Instituut 
voor het cda	dit voorjaar komend voorjaar een boek uitgeven met daarin 
beschouwingen over de samenhang tussen de drie letters en een selectie 
van artikelen uit de drie genoemde cdv-nummers.
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In de representatieve parlementaire demo-

cratie is het mandaat tussen de kiezer en de 

gekozene wezenlijk. In beginsel brengen de 

kiezers iedere vier jaar een stem uit voor de 

Tweede Kamer: een vertrouwensvotum. Dat 

veronderstelt een zekere mate van stabili-

teit. Sinds het jaar 2000 zijn er evenwel vijf 

keer Tweede Kamerverkiezingen gehouden. 

De gemiddelde zittingsduur van een kabi-

net bedraagt twee jaar. Dat alles duidt op een 

politiek zeer instabiele situatie. De reflectie 

daarvan zien wij in heftige schommelingen 

onder het electoraat. Daar hoort een nieuw 

verschijnsel bij: de opkomst, meestal gevolgd 

door de snelle neergang, van nieuwe politieke 

groeperingen (lpf, Trots op Nederland, pvv). 

Deze turbulente politieke situatie in het eer-

ste decennium van de eenentwintigste eeuw 

verschilt van de periode 1994-2002, de zoge-

naamd eerste oppositieperiode van het cda. 

Op het dieptepunt haalde het cda in 1998 29 

zetels. In de periode 1994-2002 domineerde 

een paars meerderheidskabinet (PvdA, vvd, 

d66), dat op een ruime meerderheid kon reke-

nen in de Tweede en Eerste Kamer.

Het cda verkeert thans op een historisch 

dieptepunt: 13 zetels. Voor het cda	 is de ver-

leiding groot om het draaiboek 1994-2002 uit 

de kast te trekken en dat vervolgens te kopi-

eren op weg naar het electorale herstel bij 

de volgende verkiezingen. Ik denk dat zulks 

grotendeels niet gaat werken.

Laat ik eerst eenieder uit de droom helpen: er 

heeft nooit een draaiboek oppositie voeren in 

de periode 1994-2002 bestaan. Het gebeurde 

met vallen en opstaan. Toen Jan Peter Balke-

nende op eclatante wijze de Tweede Kamer-

verkiezingen van 15 mei 2002 won, verraste hij 

vriend en vijand. Het cda steeg van 29 naar 43 

zetels. Na een lange zoektocht door de woes-

tijn keerde begin 2002 het tij precies op het 

juiste moment voor het cda, nadat Pim For-

tuyn met de sloop van het paarse regerings-

kasteel was begonnen. In de zomer van 2001 

was het cda bijna ten einde raad over het elec-

torale perspectief: de kiezer zag het cda niet 

als alternatief voor PvdA en vvd – en dat on-

door Marnix van Rij

De auteur is senior partner bij Ernst & Young en 
oud-voorzitter van het CDA (1999-2001).

Het CDA moet te allen tijde constructief 
oppositie voeren    [1]

Ja, de partij moet het redelijk alternatief 
voor de coalitie zijn



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

11

Het cda wint uitsluitend aan geloofwaardig-

heid wanneer het die oppositierol construc-

tief, maar wel kritisch invult. Andere partij-

en, zoals pvv en sp, hebben zich bekwaamd 

in het oppositie voeren om het oppositie 

voeren. Het cda moet daar verre van blijven; 

het cda voert oppositie als een goed alter-

natief voor de regeringscoalitie. Overigens 

betekent dat niet dat het cda kleurloos moet 

meebuigen met de regeringspartijen. Het 

cda moet het vooral van een sterk inhoude-

lijke oppositie hebben, waarbij het rapport 

van het Strategisch Beraad en het eigen ver-

kiezingsprogramma richtsnoeren zijn. Wel 

dienen Tweede en	 Eerste Kamerfractie, par-

tij en wi eendrachtig en gemeenschappelijk	

met concrete alternatieven voor het bestaan-

de regeringsbeleid te komen, op tactisch de 

juiste momenten.

De grootste uitdaging waar het cda voor 

staat is het herstel van het vertrouwen on-

der kiezers in de verstedelijkte economische 

groeigebieden van Nederland. Het cda heeft 

ongelooflijk veel aanhang verloren onder 

deze kiezers en is hier en daar volstrekt ge-

marginaliseerd. Bij de keuze van de onder-

werpen waarop het cda zich wil profileren 

moet vooral worden gekeken naar die kie-

zers. Landelijk is het moment van de ‘draai 

door de kiezers’ moeilijk te bepalen, maar 

eens zal die komen. Intern moet het cda dan 

volledig op orde zijn. Dat is een les uit 1994-

2002 die wel getrokken kan worden.

danks al die jaren van strategische heroriën-

tatie, oppositie voeren, nieuwe structuren en 

vormen, rekrutering van nieuwe mensen en 

inhoudelijke vernieuwing. Het kostte in die 

periode drie fractievoorzitters en drie partij-

voorzitters voortijdig het politieke hoofd.

Het door de kiezer erkend worden als een 

reëel alternatief voor een zittende regerings-

coalitie is essentieel om te kunnen slagen in 

de oppositie. Eenmaal in de oppositie verke-

rend moet er aan een aantal randvoorwaar-

den worden voldaan om dat te kunnen berei-

ken. Dat heeft een politieke partij deels zelf 

in de hand, deels niet. De beslissende factor 

is nog meer dan ooit gelegen in de rol van de 

politieke leider. Kan hij met overtuiging en 

inspirerend grote groepen kiezers aan zich 

binden? Voordat het zover is moet er echter 

wel een verhaal zijn. Daar is tijd voor nodig. 

Soms zelfs acht jaar. Maar hebben we wel 

zoveel tijd, nu het cda zo verzwakt is? Toch 

heeft het cda ook nu kansen in de oppositie. 

Het cda moet bovenal koersvast de nieuwe 

strategie, zoals vastgelegd in het rapport van 

het Strategisch Beraad, uitwerken. Niets is 

schadelijker dan voortdurend de strategie 

aan te passen, daarbij het beeld oproepend 

van een partij in verwarring. Verder zal het 

cda de bestaande naar binnen gerichte struc-

turen daadkrachtig moeten aanpassen om 

als politieke partij aantrekkelijk te blijven.

De samenwerking tussen de partij, de cda-

gekozenen in het Nederlands en Europees 

parlement en ten slotte het Wetenschappe-

lijk Instituut voor het cda (wi) is essentieel. 

De communicatie is daarbij essentieel, waar-

bij de boodschap steeds dezelfde moet zijn. 

De Tweede Kamerfractie heeft het primaat 

als het om het dagelijks voeren van de daad-

werkelijke oppositie gaat.

* * *

De grootste uitdaging voor het 
CDA  is het herstel van het ver-
trouwen onder kiezers in de ver-
stedelijkte groeigebieden
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Nederland wordt al vele tientallen jaren 

feitelijk bestuurd vanuit een ambtelijke 

agenda. Deze bevat het stolsel van realiteit 

en belangen. De politiek kan daar maar heel 

weinig aan veranderen. De realiteit is zoals 

die is en de vele en stevige belangen van be-

drijfsleven, maatschappij en verplichtingen 

hebben ten opzichte van elkaar de lenigheid 

verworven van een scrum bij rugby: ieder-

een duwt en er is per saldo amper beweging. 

Daarom is er nauwelijks verschil tussen het 

beleid van opeenvolgende kabinetten. ‘Po-

litical landslide in Holland. No damage’, 

kopte cnn op de avond van de enorme ver-

kiezingsnederlaag van cda en PvdA in 1994. 

Samen: 32 zetels. No damage. Nederland zou 

amper veranderen. Een beetje libertijnser, 

maar ze waren in Holland ethisch toch al 

godvergeten op hol.

Die fundamentele sociaaleconomische sta-

biliteit is een zegen voor de welvaart, voor 

de onderlinge verhoudingen en voor onze 

solide reputatie in het buitenland. Het is het 

eindproduct van driekwart eeuw politieke 

en democratische emancipatie. De ontla-

ding van het engagement ging nooit via 

revolutie, stakingen en oproer, maar werd 

beheerst afgevoerd aan de onderhande-

lingstafel. Totdat eind jaren zestig het opti-

mum wel was bereikt en gezocht werd naar 

nieuwe agenda’s.

En toen ging het een beetje fout. Om zijn 

blijvende relevantie uit te dragen, verander-

de de politiek van rol. De belangenvertegen-

woordiger ontwikkelde zich tot een soort 

gids naar nieuwe hoogten en verten. De sa-

menleving moest gaan veranderen, en niet 

omdat de achterban dat vroeg, maar omdat 

de voorhoede dat nodig oordeelde. Aanvan-

kelijk werkte de uitstraling van idealisme 

nog wervend, maar de feitelijke marges van 

beleid waren niet breder geworden. Alleen 

de sterk groeiende economie gaf de staat 

meer speelruimte. Deze werd dan ook gena-

deloos door de politiek opgeëist. Helaas, de 

verzorgingsstaat bleek onbetaalbaar en het 

burgerschap erodeerde tot consumentisme. 

Nog beslissender werd uiteindelijk de glo-

balisering, die bijna elke mogelijkheid voor 

nationaal geëxperimenteer heeft weggeno-

men. Het heeft ertoe geleid dat de politiek 

door Hans Hillen

De auteur is oud-minister van Defensie, oud-CDA-
Tweede Kamerlid en oud-CDA-Eerste Kamerlid.

Het CDA moet te allen tijde constructief 
oppositie voeren    [2]

Nee, het opkomen voor belangen van 
specifieke groepen kiezers geeft een 
helderder agenda
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verandert zoveel tegelijk en er staat zoveel 

vertrouwds op de tocht, dat expliciete terug-

keer van de gidspositie naar het opkomen 

voor belangen van specifieke groepen kie-

zers een veel helderder en uitvoerbaarder 

agenda zal geven. De christendemocrati-

sche partijen dienden ooit de belangen van 

hun godsdienstige achterbannen. Dat is 

nu niet aan de orde. De emancipatie is een 

succes geworden, dus die agenda is af. De 

onkerkelijkheid is toegenomen, dus langs 

die lijn organiseren zal niet meevallen. Toch 

heeft het cda een logische achterban. Het 

zijn die mensen die van hun kant een posi-

tief aandeel leveren of hebben geleverd aan 

de samenleving en die in ruil een uitgesto-

ken hand verwachten vanuit Den Haag, 

vanuit het provinciehuis en vanuit het ge-

meentehuis. Fatsoenlijke mensen, waarbij 

ik drie groepen bij uitstek noem: ouderen, 

jonge gezinnen, kleine ondernemers, drie 

groepen die best een extra steuntje kunnen 

gebruiken. Die mensen opzoeken, naar die 

mensen luisteren, dát brengt de politiek met 

twee voetjes op de grond. De schildering van 

het decor behoeft vervolgens geen machtige 

vergezichten; fatsoen, veiligheid, geborgen-

heid en aandacht zijn dan de meer voor de 

hand liggende thema’s. De huidige Haagse 

agenda is niets voor een partij die zich wil 

ontworstelen aan de wurggreep van de frus-

tratiepolitiek.

nu al vele jaren leidinggeeft aan een optocht 

die nauwelijks van zijn plaats komt. Alle ide-

alen vinden hun vertaling in bezuinigings-

opdrachten. De boodschap is dan ook zelden 

vrolijk, laat staan optimistisch of hoopvol.

Dat frustreert de politiek. Nog erger: dat 

frustreert de kiezers. Zij die regeren weten 

dat het eigen programma het in bijna elk 

opzicht verliest van de veel sterkere werke-

lijkheid. Idealen van vóór de verkiezingen 

blijken de dag erna vrijwel verdampt. Zij die 

constructief oppositie voeren, kunnen am-

per uit de verf komen, omdat ze weten dat 

hard ertegenin gaan verwachtingen schept 

die niet kunnen worden waargemaakt. Zij 

die zwelgen in de oppositie bedienen wel 

het wantrouwen van de burgers, maar zijn 

feitelijk niet bij machte iets ten goede te ver-

anderen. Wat blijft er over voor de kiezer? 

Boos tegenstemmen en je zin niet krijgen. 

Hoopvol tegenstemmen en horen dat er 

geen ruimte is. Of in hemelsnaam dan maar 

voorstemmen en zien dat juist niet gebeurt 

wat jij had gehoopt.

Het kabinet-Rutte ii heeft het frustratiere-

cord weer scherper gesteld. Het bestaat uit 

twee partijen die elkaar naar de kiezer volle-

dig hebben verketterd, om na de verkiezin-

gen in elkaars armen te vallen alsof dát de 

enige uitkomst kon zijn. Om vervolgens de 

ambtelijke realiteitsagenda weer op te pak-

ken en te verwachten dat, vanwege de onver-

mijdelijkheid daarvan, in de praktijk in de 

Kamers er voldoende steun zou komen. De 

marges zijn toch niet breed, nietwaar?

* * *
Hoe weg te komen uit deze niet alleen verve-

lende, maar ook gevaarlijke optocht, name-

lijk omdat die de democratie aan het uithol-

len is? Het antwoord ligt voor de hand. Er 

Ouderen, jonge gezinnen  
en kleine ondernemers  
kunnen best een extra  
steuntje gebruiken
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Het kabinet staat voor de uitdaging 
om voor de noodzakelijke stelselher-
ziening in de langdurige zorg een 
breed draagvlak te creëren. Dat kan 
alleen wanneer het kabinet-Rutte II 
het recht op langdurige en intensieve 
zorg garandeert, eigen regie moge-
lijk maakt en recht doet aan verschil-
len tussen doelgroepen. Het CDA kan 
niet vrijblijvend aan de zijlijn blijven 
staan.

‘Willen wij in een verzekeringssamenleving 

wonen of in een betrokken samenleving? Een 

betrokken samenleving waarin wij ook voor 

de ander willen zorgen en onze naaste meer 

gaan bijstaan.’ Dat hadden zomaar citaten 

uit een nota of programma van het cda kun-

nen zijn. In 2002 voerde het cda nog campag-

ne met ‘Betrokken samenleving, betrouwba-

re overheid’. Opvallend genoeg zijn het niet 

de letterlijke woorden van een cda-politicus, 

maar van PvdA-staatssecretaris Martin van 

Rijn. In Pauw & Witteman verdedigde hij 

daarmee zijn stelling dat het helemaal ‘niet 

zo gek’ is wanneer kinderen bijdragen aan 

de zorg van hun ouders.1 Is het cda daarmee 

de natuurlijke bondgenoot van het kabinet 

op het gebied van de langdurige zorg?

* * *
Dat kinderen meer moeten gaan bijdragen 

aan de zorg van hun ouders lijkt onvermij-

delijk. De ser en andere gerenommeerde 

adviesorganen kwamen al eerder tot de con-

clusie dat het nodig is om de awbz terug te 

brengen tot de oorspronkelijke kern, en dus 

wonen van zorg te scheiden. Woonkosten zijn 

geen zorgkosten en moeten dus niet uit de 

awbz worden betaald. Ook het Wetenschap-

pelijk Instituut voor het cda (wi) schreef al 

in 2008 in Naar een toekomstbestendige awbz: 

‘In een christendemocratische visie op de 

awbz is het uitgangspunt dat een volksver-

zekering blijft bestaan gericht op kwetsbare 

gehandicapten en ouderen die langdurig op 

intensieve zorg zijn aangewezen.’2

Het kabinet-Rutte ii heeft gekozen voor de 

grootste stelselherziening in de langdurige 

zorg sinds de introductie van de awbz in 

1968. De jaarlijkse budgettaire groei met 5 

procent vraagt een forse ingreep in de awbz. 

Naast de begeleiding wordt ook de persoon-

lijke verzorging en daarmee de lijfgebonden 

zorg overgeheveld naar de Wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo). Voor wassen 

en helpen bij het aankleden moeten burgers 

voortaan aankloppen bij het gemeentelijk lo-

ket. Bij datzelfde loket moeten zij straks ook 

aankloppen voor jeugdhulp en arbeidsparti-

cipatie. Dat biedt kansen voor een integraal 

beleid, dicht bij burgers.

door Jan de Vries

De auteur is directeur van MEE Nederland en voor-
malig CDA-Tweede Kamerlid.

ACTUALITEIT
CDA kan bij stelselherziening AWBZ niet 
vrijblijvend aan zijlijn blijven staan
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Over aankleden gesproken, de gemeentelij-

ke voorzieningen worden tegelijkertijd ‘uit-

gekleed’. De persoonlijke verzorging wordt 

versoberd en binnen de begeleiding wordt 

de dagbesteding geschrapt. Bij de overheve-

ling naar de Wmo wordt bovendien 25 pro-

cent op het budget bezuinigd. Daar blijft het 

echter niet bij.

Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor 

de huishoudelijke hulp en daar wordt maar 

liefst 75 procent op het budget gekort – een 

bezuiniging die vooral bij gemeenten veel 

verzet oproept. Is het echter zo onlogisch 

om fors te bezuinigen op de huishoudelijke 

hulp? Als we het erover eens zijn dat er op 

zorg moet worden bezuinigd, dan toch lie-

ver op die activiteiten waarvan het de vraag is 

of zij werkelijk zorg zijn? Opvallend genoeg 

noemt staatssecretaris Martin van Rijn huis-

houdelijke hulp wel zorg.3 Het wi voor het 

cda schreef in 2008 al dat het wenselijk is dat 

er bij niet lijfgebonden zorg en ondersteu-

ning substitutie plaatsvindt naar mantelzorg 

of laaggeschoolde arbeid.4 Een begrijpelijke 

keuze: liever mantelzorg bij het wassen van 

mijn ramen dan bij het wassen van mijn lijf.

* * *
Zorgverzekeraars worden voortaan verant-

woordelijk voor de verpleging thuis. Dat ver-

pleging en verzorging veelal letterlijk in één 

hand gaan, werd bij het schrijven van het re-

geerakkoord voor het gemak even vergeten. 

Straks zullen meer mensen een beroep doen 

op persoonlijke verzorging en verpleging 

thuis. De toegang tot de zorg in instellingen 

wordt namelijk beperkt tot die groepen die 

langdurige en intensieve zorg nodig hebben. 

In technische termen zijn dit burgers met een 

zorgzwaartepakket van 5 of meer. De keuze om 

mensen meer en langer thuis te laten wonen 

lijkt vanzelfsprekend, maar de vraag is of de 

toegang tot instellingszorg niet te veel wordt 

beperkt. Veel mensen met bijvoorbeeld een 

verstandelijke beperking, psychische proble-

matiek of dementie hebben misschien wel een 

lagere zorgzwaarte, maar kunnen niet zonder 

24 uurstoezicht. Dat maakt het nodig om te 

differentiëren in de overheveling van de awbz 

naar de Wmo en in het doorvoeren van de voor-

gestelde bezuinigingen. Een oudere is geen 

verstandelijk gehandicapte en ook binnen de 

verstandelijk gehandicapte doelgroep is de 

diversiteit groot. Het risico bestaat dat wan-

neer de beschermende voorziening van bij-

voorbeeld mensen met een licht verstandelijke 

of psychische beperking wegvalt, op termijn 

alleen maar duurdere zorg nodig is, en daar 

moeten dan de maatschappelijke kosten voor 

rekening van justitie, de verslavingszorg, de 

schuldhulpverlening en de maatschappelijke 

opvang nog bij opgeteld worden. Zo heeft naar 

schatting 25 procent van de dak- en thuislozen 

een licht verstandelijke beperking.5 Goedkoop 

is dus duurkoop.

Ook het kabinet-Rutte i weigerde binnen de 

decentralisatie van de begeleiding te diffe-

rentiëren. De nu voorgestelde decentralisatie 

is nog omvangrijker en raakt daardoor nog 

meer kwetsbare groepen. Kabinet en gemeen-

ten zullen daarom zowel in de inrichting als in 

de uitvoering van het beleid rekening moeten 

houden met verschillen tussen doelgroepen.

* * *
De beweging van langer thuis wonen en van 

het scheiden van wonen en zorg is niet alleen 

geboren vanuit financiële overwegingen. Wie 

wil er niet zo lang mogelijk thuis wonen? Het 

scheiden van wonen en zorg bevordert boven-

dien de keuzevrijheid in wonen. Mensen met 

een beperking en chronisch zieken hebben be-

hoefte aan eigen regie over hun leven. Vanzelf-

sprekend naar vermogen. Het is goed wanneer 
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heid van het budget.

Alsof de zorg voor deze kwetsbare groepen 

een vrijwillige keuze is. Met het inboeken 

van deze bezuiniging rekenen het cpb en het 

kabinet zich daarom rijk. Datzelfde kabinet 

heeft een open uitnodiging gedaan om te 

komen tot een alternatieve invulling van de 

zorgparagraaf die tot eenzelfde opbrengst 

leidt. Zolang voor het bepalen van die op-

brengst de cpb-modellen domineren is dat 

echter een loos gebaar.

* * *
De stelselherziening in de langdurige zorg 

leidt ertoe dat voorzieningen worden verso-

berd of zelfs geschrapt. Dat vraagt om een 

kanteling naar meer eigen kracht en een gro-

ter beroep op het sociale netwerk. Dat gaat 

niet vanzelf. Een stelselherziening van deze 

omvang is meer dan een systeemwijziging 

en kan alleen maar slagen wanneer de ge-

meenschapszin in de samenleving als geheel 

wordt versterkt. Het wi wilde de inzet van 

het sociale netwerk stimuleren door de ver-

goeding voor kosten alleen toe te spitsen op 

senioren met een laag inkomen. Financiële 

motieven alleen leveren echter onvoldoende 

intrinsieke motivatie op of werken eerder 

averechts. Het begint bij een appel op de sa-

menleving. ‘De betrokken samenleving is 

niet vrijblijvend en vraagt van iedereen om 

naar vermogen een bewuste bijdrage te le-

veren’, aldus het Strategisch Beraad van het 

cda.6 Het pleidooi van staatssecretaris Van 

Rijn voor een betrokken samenleving moet 

het cda daarom uit het hart gegrepen zijn.

Al 3,5 miljoen Nederlanders verlenen mantel-

zorg. Samen met de miljoenen vrijwilligers 

vormen zij een onmisbare schakel in onze 

samenleving. De uitdaging is om de groep 

mantelzorgers en vrijwilligers niet alleen 

uit te breiden, maar ook te ondersteunen. 

het zorgstelsel de juiste voorwaarden biedt om 

zelf de regie te voeren, want dat komt het wel-

bevinden van mensen ten goede. Daarom be-

pleiten het wi en de cda-Tweede Kamerfractie 

ook al langer vraagfinanciering in plaats van 

aanbodfinanciering in de awbz. Burgers kun-

nen dan met persoonsvolgende bekostiging, 

zoals bijvoorbeeld een voucher of een trek-

kingsrecht, de zorg kiezen die bij hen past. Dat 

vergroot het maatwerk en daarmee de partici-

patiemogelijkheden. Ook zorgaanbieders in 

de ouderenzorg en cliëntenorganisaties be-

pleiten nu persoonsvolgende bekostiging. Zij 

stellen zelfs dat met een persoonsvolgend bud-

get de tarieven in de zorg met twintig procent 

kunnen dalen. Het persoonsgebonden budget 

(pgb) heeft bewezen dat burgers met een per-

soonsvolgend budget efficiënter inkopen en 

dat er sprake is van minder overhead. Zo wordt 

de zorg niet alleen beter, maar ook goedkoper.

Helaas denkt het Centraal Planburau (cpb) 

daar anders over. In de modellen van het cpb 

leidt een persoonsvolgende bekostiging tot 

een aanzuigende werking. Waar het cpb wel 

in gelooft, is het schrappen van het recht op 

de zorg die straks nog uit de awbz wordt be-

taald. Het gemak waarmee alle politieke par-

tijen in hun verkiezingsprogramma – op het 

cda na – daarvoor hebben gekozen, is op zijn 

zachtst gezegd vreemd. Nu is het een onder-

deel van het kabinetsbeleid.

Voor burgers met een beperking of een chro-

nische ziekte die aangewezen zijn op langdu-

rige en intensieve zorg, behoort er een recht 

op zorg te blijven bestaan. Dat recht kan niet 

vervangen worden door een zogenaamde 

voorziening, zoals de Wmo die kent. Als 

mensen zo sterk afhankelijk zijn van zorg, 

mag het daadwerkelijk verstrekken van die 

zorg niet afhankelijk zijn van de gunst van 

een individuele ambtenaar of de toereikend-
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bare burgers en hun sociale netwerk on-

dersteunt. Er moet bij het kabinet ook een 

besef zijn dat veranderingen als deze niet 

van de ene op de andere 

dag zijn te realiseren. 

Omdat het om mensen 

gaat en niet om systemen, 

zoals de bewindslieden 

van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport ook stel-

len in hun gezamenlijke 

agenda.7 Nu nog daar 

handen en voeten aan ge-

ven! Wanneer het kabinet 

daar werkelijk voor kiest, 

kan een betrokken partij 

als het cda niet vrijblijvend aan de zijlijn 

blijven staan.

 Noten

1 Pauw & Witteman, 11 januari 2013, in reactie op 
Wilfried van der Bles, ‘Kind draait op voor zorg 
ouders’, Trouw, 11 januari 2013.

2 Wetenschappelijk Instituut voor het cda, Naar 
een toekomstbestendige awbz. Een christende-
mocratische visie op de langdurige zorg. Den 
Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het 
cda, 2008.

3 In antwoord op mondelinge vragen van het Ka-
merlid Agema (pvv), Tweede Kamer der Staten-
Generaal, 12 maart 2013.

4 Wetenschappelijk Instituut voor het cda 2008.
5 Federatie Opvang en mee Nederland, Landelijke 

evaluatierapport project ‘(On)beperkte opvang’. 
Mensen met een licht verstandelijke beperking in de 
maatschappelijke opvang. Amersfoort/Utrecht: 
Federatie Opvang/mee Nederland, 2012.

6 cda Strategisch Beraad 2012, Kiezen en Verbin-
den. Politieke visie vanuit het radicale midden. 
Den Haag: cda, 2012.

7 Edith Schippers en Martin van Rijn, Gezamen-
lijke agenda vws ‘Van systemen naar mensen’, 8 
februari 2013, Kamerstuk 32 620, nr. 78.

Hun taak wordt namelijk alleen maar groter. 

Training, advies en bijvoorbeeld respijtzorg 

helpen daarbij, evenals een goede onderlin-

ge samenwerking tussen 

mantelzorgers, vrijwilli-

gers en professionals. Rijk 

en gemeenten kunnen 

daar de voorwaarden voor 

scheppen.

Soms moeten burgers ook 

geholpen worden om hun 

eigen kracht en die van 

hun sociale netwerk te ont-

dekken en te versterken. 

Het appel op de samen-

leving moet daarom ge-

paard gaan met individuele ondersteuning; 

kortdurende ondersteuning die gericht is op 

het versterken van de eigen kracht en op het 

ontdekken en versterken van het sociale net-

werk. Dat levert niet alleen een lagere zorg-

vraag op, waarmee duurdere zorg of voorzie-

ningen worden voorkomen, maar versterkt 

ook de eigenwaarde en het zelfvertrouwen, 

en het is een goed medicijn tegen de een-

zaamheid van kwetsbare burgers.

* * *
Instellingen, bedrijven en maatschappe-

lijke voorzieningen in dorpen en wijken 

kunnen bijdragen aan het versterken van 

de kracht van de samenleving. Het kabinet 

staat daarom voor de uitdaging om voor de 

noodzakelijke stelselherziening in de lang-

durige zorg een breed draagvlak te creëren, 

in de samenleving en in de politiek. Dat 

kan alleen wanneer het kabinet het recht op 

langdurige en intensieve zorg garandeert, 

eigen regie mogelijk maakt, recht doet aan 

verschillen tussen doelgroepen, en kwets-

Kabinet zou 
recht op 
langdurige 
zorg moeten 
garanderen
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Met de mond werd de overdracht van 
taken beleden, maar via de achterdeur 
is de overheid zich steeds meer gaan 
bemoeien met wat maatschappelijke 
organisaties doen. Of het nu gaat om 
het onderwijs, de zorg, het omroepbe-
stel, wonen: overal is een stevige ten-
dens tot verstatelijking zichtbaar.

Volgens velen zou de overheid zich in toene-

mende mate uit de klassieke domeinen van 

het maatschappelijk middenveld terugtrek-

ken. Niets is minder waar. Met de mond werd 

de overdracht van taken beleden, maar via de 

achterdeur is de overheid zich steeds meer 

gaan bemoeien met wat deze maatschappe-

lijke organisaties doen. Het duidelijkst is dit 

zichtbaar in het onderwijs. Taken op het ter-

rein van huisvesting en arbeidsvoorwaarden 

werden naar gemeenten of schoolbesturen 

gedecentraliseerd, maar daar stond een wild-

groei aan verantwoording en prestatiegege-

vens tegenover. De overheid vond het nodig 

dat er een landelijk leerlingvolgsysteem werd 

ingevoerd en er vinden tegenwoordig contro-

les plaats ‘hoe er wordt gedoceerd in de klas’.

In dit soort discussies wordt vaak gezegd dat 

de overheid wel de verantwoordelijkheid wil 

decentraliseren, maar dat incidenten aan-

tonen dat maatschappelijke organisaties 

een dergelijke verantwoordelijkheid niet 

aankunnen. Wat men zich onvoldoende re-

aliseert, is dat juist het overheidshandelen 

deze incidenten in de hand werkt. Zo hebben 

de bekostigingsregels geleid tot grootscha-

ligheid. Er ontstonden perverse prikkels om 

te fuseren, zo veel mogelijk studenten af te 

leveren of onnodige zorg te leveren en een 

oerwoud aan populaire opleidingen aan te 

bieden. Voorts leidt een systeem van over-

matige controle en toezicht tot een sfeer van 

wantrouwen en risicomijdend gedrag. De 

maatschappelijke organisaties zijn daardoor 

verzakelijkt, waardoor de ideële component 

steeds meer op de achtergrond raakt. In dit 

verband is het niet verbazingwekkend dat 

veel verzorgingstehuizen gewoon doorgaan 

met een minutenregistratie, zelfs als deze 

niet langer verplichtend is opgelegd. Het 

is veelzeggend dat de staatssecretaris van 

Volksgezondheid vervolgens een meldpunt 

voor minutenregistratie inrichtte, waar me-

dewerkers hun klachten over minutenregi-

stratie kenbaar konden maken.1

* * *
Toch is onmiskenbaar een tegenbeweging 

gaande. Er wordt nagedacht hoe scholen of 

zorginstellingen meer lokaal georganiseerd 

kunnen worden. In de zorg ontstaan Tho-

mashuizen voor mensen met een beperking. 

De palliatieve zorg voor de meest kwetsba-

ren wordt vormgegeven via heel veel vrijwil-

ligers. En de opstand van de schoolleiders te-

gen de verplichte Cito-toets is meer dan een 

vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

door Raymond Gradus

De auteur is directeur van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA. 

ACTUALITEIT
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Het is een uiting van het feit dat de schoollei-

ders verantwoordelijkheid willen nemen en 

uitdrukking geven aan het uitgangspunt dat 

slechts docenten de toekomstperspectieven 

van een leerling kunnen inschatten.

Belangrijk is dat deze initiatieven zich ge-

steund voelen. In dit verband is het belang-

rijk om het regeerakkoord van vvd en PvdA 

te duiden. Laat ik beginnen met een com-

pliment. In de paragraaf ‘Van goed naar ex-

cellent onderwijs’ staat dat ‘er normen ko-

men die borg staan voor 

de menselijke maat in het 

onderwijs en voor minder 

overhead. De bekostiging 

wordt daarop geënt en 

deze normen zijn leidend 

bij fusies.’2 Ook zou er een 

stofkamoperatie in het 

onderwijs moeten komen 

waardoor het aantal admi-

nistratieve verplichtingen 

en voorschriften kan ver-

minderen. Zeker, de con-

crete vertaling is belangrijk, maar voorals-

nog klinkt dit als muziek in de oren.

Op andere terreinen laat het regeerakkoord 

van het kabinet-Rutte ii echter een stevige 

tendens tot verstatelijking zien. De minuten-

registratie in de langdurige zorg wordt wel-

iswaar niet langer verplichtend opgelegd, 

maar daar staat tegenover dat inmiddels in 

een wet minutieus is vastgelegd wat kwa-

liteit is. Dezelfde trend is te zien in het on-

derwijs. Het trieste summum is het recente 

voorstel van de liberale staatssecretaris van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander 

Dekker, die scholen wil gaan beoordelen op 

hun scores voor de Cito-toets.

De verstatelijking is ook zichtbaar in om-

roepland. De niet-ledengebonden levensbe-

schouwelijke omroepen zoals ikon, rkk en 

Human, die unieke programma’s als Kruis-

punt maken, worden opgeheven. Voor de le-

dengebonden omroepen heeft het huidige 

kabinet evenmin veel goeds te brengen. Zo 

wordt de koppeling tussen ledenaantallen 

en de budgetten van omroepverenigingen 

losgelaten. Dit kabinet heeft onder het mom 

van onder meer het beperken van ‘onnodige 

uitgaven aan ledenwerving’ een extra taak-

stelling van 100 miljoen euro opgelegd.3 In 

het regeerakkoord staat 

dat omroepen deze extra 

taakstelling kunnen op-

vangen door de eigen in-

komsten te vergroten. Dat 

lijkt mij echter illusoir als 

de mogelijkheden om de 

eigen identiteit zichtbaar 

te maken sterk worden 

ingeperkt. Als klap op de 

vuurpijl kondigde staats-

secretaris Dekker aan 

dat hij voortaan zou gaan 

vaststellen wat kwaliteit is, om dat als basis 

te laten dienen voor de financiering. Dekker 

gaat dit doen op basis van een advies van de 

Nederlandse Publieke Omroep (npo) en, toe-

vallig of niet, de npo kondigde onlangs een 

naamswijziging van de tv-zenders Neder-

land 1, 2 en 3 naar npo 1, 2 en 3. De top van de 

npo zelf gaat verstatelijkt gedrag vertonen. 

Ook hier geldt: ‘Practice what you preach.’

Een tegengeluid is afkomstig van voorzitter 

Jan Slagter van ouderenomroep max, die in 

korte tijd wist te groeien naar 310.000 leden. 

Terecht constateert hij dat het kabinet een 

rare beweging maakt door omroepen niet 

langer te financieren op basis van hun leden-

aantallen, maar – belangrijker – hij geeft ook 

aan hoe een kanteling is te bewerkstelligen. 

Zelfs de top 
van de NPO 
gaat versta-
telijkt gedrag 
vertonen
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ruil daarvoor de verhuurdersheffing (gro-

tendeels) geschrapt. Dit systeem heeft be-

langrijke voordelen. Zo zullen verhuurders 

beter gaan letten op de goede match tussen 

de woning en het inkomen van de huurder, 

om zo de kosten van de afslag te beperken. 

Hierdoor zal een dynamiek op gang komen 

van nieuwe verhuringen en woningen toege-

sneden op de doelgroep.

Het cda heeft dit plan opgenomen in zijn ver-

kiezingsprogramma en laten doorrekenen 

door het Centraal Planbureau (cpb). Opval-

lend is de redenering die het cpb aan de dag 

legt in de beoordeling van dit cda-plan. Het 

cpb stelt dat ‘verhuurders een prikkel krijgen 

om geen woningen te verhuren aan mensen 

met recht op huurtoeslag’. Het cpb redeneert 

hierbij vanuit de markt-staatlogica en mis-

kent de enorme maatschappelijke betrok-

kenheid van vele corporaties die al meer dan 

honderd jaar huurwoningen verhuren aan 

lage inkomens. Zeker, recente misstanden 

bij sommige corporaties moeten worden aan-

gepakt (vandaar het initiatief tot een parle-

mentaire enquête en het aanspreken van ver-

antwoordelijken), maar incidenten worden 

gemakkelijk veralgemeniseerd; de overheid 

zou ook bij zichzelf te rade moeten gaan.

Het wordt eentonig, maar ook in andere do-

meinen, zoals de sociale zekerheid, zet de 

verstatelijking gestaag voort. Oud-collegelid 

van de Algemene Rekenkamer en cdv-redac-

tielid Gerrit de Jong heeft er in een reactie 

op het rapport van de Parlementaire Onder-

zoekscommissie Privatisering/Verzelfstan-

diging Overheidsdiensten onder leiding van 

Roel Kuiper terecht op gewezen dat van een 

ontmanteling van de overheid geen sprake 

is.6 Het sprekendst is in zijn ogen dat slui-

penderwijs sociale verzekeringen zijn gecol-

lectiviseerd of gefiscaliseerd, met als conse-

Hij wijst daarbij op de fiscalisering van de 

omroepbijdrage, waarbij de omroepbijdrage 

is afgeschaft en de publieke omroep recht-

streeks uit de belastingopbrengsten wordt 

betaald. Slagter stelt voor om de fiscalisering 

terug te draaien en mensen via een mogelijk 

vrijwillige bijdrage dit aan de omroep van 

hun keuze te laten betalen. In zijn reactie op 

dit voorstel geeft het kabinet aan dat dit tot 

hoge uitvoeringskosten zou leiden en tot dis-

continuïteit kan leiden, maar het gaat daarbij 

voorbij aan het principiële punt dat sinds de 

fiscalisering het betalen en het genieten van 

elkaar is losgetrokken. De publieke omroepen 

worden nu betaald uit een anonieme publieke 

pot, met alle consequenties van dien.4

Zoals bekend heeft het huidige regeerak-

koord weinig goeds in petto voor corporaties 

en ook hier wordt ondubbelzinnig gekozen 

voor verstatelijking. Zo valt te lezen dat ‘cor-

poraties onder directe aansturing komen van 

gemeenten en dat gemeenten met meer dan 

honderdduizend inwoners extra bevoegdhe-

den krijgen’.5 De schaal van een woningbouw-

corporatie moet in overeenstemming zijn 

met de regionale woningmarkt, waarbij men 

er gemakshalve aan voorbijgaat dat sommige 

corporaties, zoals studentenhuisvesting, ook 

anders georganiseerd kunnen zijn.

In de uitwerking van de plannen richt het ka-

binet zich in eerste instantie op het binnen-

halen van een verhuurdersheffing van 1,75 

miljard euro, wat vanuit het gezichtspunt 

van de overheidsfinanciën te begrijpen is. 

Ook hier zijn echter andere oplossingen mo-

gelijk dan de verstatelijkte oplossing die het 

kabinet voor ogen heeft. Zo is het denkbaar 

dat corporaties huishoudens met een recht 

op huurtoeslag een afslag op de huur gaan 

geven. In dit plan gaan verhuurders de huur-

toeslag grotendeels zelf betalen en wordt in 
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cratisch geluid te plaatsen – een geluid dat 

gestoeld is op de rotsvaste overtuiging dat 

het goede in de samenleving volop aanwe-

zig is; dat mensen in hun kracht komen te 

staan door hen op hun ver-

antwoordelijkheid aan te 

spreken in plaats van door 

die bij hen weg te halen. 

Zoals de encycliek Caritas 

in Veritate aangeeft, moet 

de huidige economische 

crisis worden benut om 

niet alleen een overheid 

te hebben die bezig is met 

het corrigeren van vergis-

singen en wanbeleid, maar moet er ook een 

nieuwe evaluatie van de rol en de macht van 

de overheid plaatsvinden, waarbij de over-

heid veel meer open moet staan voor nieuwe 

vormen van betrokkenheid.8 Dat zal de be-

trokkenheid van burgers alleen maar doen 

groeien.

 Noten

1 Rijksoverheid, ‘Staatssecretaris richt per direct 
meldpunt minutenregistratie in’, Nieuwsbe-
richt Rijksoverheid, 28 maart 2012.

2 Mark Rutte en Diederik Samsom, Bruggen 
slaan. Regeerakkoord vvd - PvdA. Den Haag: 
vvd/PvdA, 2012, p. 17.

3 Rutte & Samsom 2012, p. 20.
4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap, brief omroepbijdragen, 13 februari 2013.
5 Rutte & Samsom 2012, p. 33.
6 Gerrit de Jong, ‘Sluipende socialisering veel 

sterker dan privatisering’, Reformatorisch Dag-
blad, 10 januari 2013.

7 Rutte & Samsom 2012, Bijlage A.
8 Caritas in Veritate, punt 24: ‘Met een even-

wichtiger rol van de overheid kan men ervan 
uitgaan dat die nieuwe vormen van deelname 
aan de nationale en internationale politiek 
versterkt worden, die door de activiteit van in 
de burgermaatschappij werkende organisaties 
tot stand komen.’

quentie dat de eigen verantwoordelijkheid 

wordt uitgehold. Ook het regeerakkoord 

bevat dergelijke voorstellen, zoals versobe-

ringen van de Algemene Wet Kinderbijslag 

en het terugdraaien van de 

AOW-tegemoetkoming bij 

onvolledige opbouw.7

Het huidige kabinet ver-

sterkt de verstatelijking 

alleen maar. Toch passen 

verstatelijking en bureau-

cratisering in een bredere 

trend. Sinds de jaren zestig 

hebben achtereenvolgende 

kabinetten hieraan meege-

werkt. Het liberale mensbeeld stond daarbij 

centraal: de burger wordt beschouwd als een 

homo economicus en het draait om de rech-

ten van de individuele burger. Daarbij moet 

de overheid risico’s minimaliseren; we willen 

bungeejumpen, maar de overheid moet garan-

deren dat het elastiek niet knapt.

In de tegenwoordige netwerksamenleving 

en met de noodzakelijke bezuinigingen leidt 

dit tot een onmogelijke spagaat: we verwach-

ten meer van de overheid, maar de overheid 

kan minder. Alleen radicale oplossingen zul-

len werken. De rechten van het individu en de 

daarop gebaseerde rol van de overheid zul-

len minder centraal moeten komen te staan. 

Bovendien zullen we onvolkomenheden, 

fouten en risico’s, die bij het leven horen, 

moeten accepteren. Ook zullen we nieuwe 

vormen van solidariteit moeten doordenken, 

die een minder statelijk karakter hebben. De 

christendemocratie biedt met haar relatio-

nele mensbeeld volop aanknopingspunten 

voor een weerwoord.

* * *
Mijn oproep is om tegenover de verstate-

lijking ons fundamentele christendemo-

Het goede in 
de samenle-
ving is volop 
aanwezig
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Als op 30 april 2013 Koningin Beatrix afstand 

doet van de troon is er niemand die zich seri-

eus afvraagt wie haar opvolger zal zijn. Sinds 

1967 weten drie generaties Nederlanders niet 

beter dan dat Willem-Alexander straks onze 

koning zal zijn.

Maar waarom zou zo’n blonde, stevig aan-

gezette man die niet intelligenter is dan veel 

van zijn leeftijdsgenoten, de komende der-

tig jaar ons staatshoofd zijn? Van welke par-

tij is hij eigenlijk? Welke debatten heeft hij 

gewonnen? En waarom zou die Argentijnse 

vrouw die toch al is gezegend met schoon-

heid en succes, zich ook nog koningin mo-

gen noemen?

Natuurlijk kun je zeggen: hoezo voor-

recht? Vlak de zwaarte van het koningschap 

niet uit. Het is meer een plicht dan een gunst. 

Al die werkuren, het eindeloze glimlachen, 

het in de spotlights staan en je moeten ver-

antwoorden, decennialang. Zeker, zwaar dus, 

maar desondanks zouden heel wat intelligen-

te Nederlanders met zware plichten maar wat 

graag met de Koninklijke Familie willen rui-

len. Mantelzorgers die twintig jaar lang dag 

en nacht voor hun partner met een chronische 

ziekte zorgen, kunnen het koningschap vast 

ook nog wel aan, net als zelfstandige onderne-

mers die hun vrije zondag nodig hebben om 

de administratie op orde te krijgen en gezin-

nen die elke cent moeten omdraaien. Koning 

zijn, heus, het is ook een voorrecht.

Waarom dus die erfopvolging? Aan het 

oppervlakkigste antwoord ga ik hier voor-

bij: dat mensen in sprookjes willen geloven. 

De monarchie staat inderdaad garant voor 

fabuleuze bruiloften, dramatische uitvaar-

ten, glitter en glamour met koetsen en rode 

lopers, maar de monarchie gaat ook over 

macht, recht en nationale identiteit. Dat 

soort loodzware zaken aan Assepoester of 

Repelsteeltje toevertrouwen geeft geen pas, 

sterker nog: het is dom en riskant. Weg er-

mee, kiézen dat staatshoofd.

* * *
Tenzij? Tenzij de monarch staat voor meer. 

Voor iets wat niet van, maar voor ons uitgaat. 

Bij godsdienstige mensen hoef je voor zo’n 

besef niet zo heel diep te graven. Zij weten 

dat hun leven een geschenk is, zij treffen 

zichzelf erin aan en proberen hun Schep-

per ervoor te danken. Zij zijn groot gewor-

den met de verhalen dat er iemand is die ze 

heeft gewild, die voor ze zorgt en ze ter ver-

antwoording roept. Over God stem je niet, 

althans niet de God met een hoofdletter. Nee, 

je vertrouwt je aan Hem toe.

Van daaruit is voor veel gelovige mensen 

de monarchie nét iets beter te begrijpen. In 

het traditionele ‘God, Nederland en Oranje’ 

zat Nederland als het ware ingeklemd tussen 

God en een aardse, rechtvaardige en bemin-

door Theo Boer

De auteur is universitair docent ethiek aan de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te 
Groningen.

Koningschap is meer dan 
democratische legitimatie
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nenswaardige afschaduwing van God. Feil-

baar, dat wel; reden waarom de koning bekri-

tiseerd en gecorri geerd moet kunnen worden. 

Gelovige mensen hebben echter altijd al ge-

weten dat het begrip ‘macht’ zijn legitimatie 

niet vindt in de wil van de helft plus één, maar 

in de liefde en het recht die 

voor hen uitgaan.

Van dat primaat van 

liefde en recht, van het 

‘gegeven leven’, is de erf-

opvolging nog altijd een 

symbool. Zij staat in een 

weldadige spanningsver-

houding tot de postmoder-

ne opvatting dat mensen 

hun eigen bestaan organiseren. Die eigen or-

ganisatie (de democratie) is, hoe noodzakelijk 

ook, niet meer dan instrumenteel. Liefde en 

recht vormen de echte, achterliggende legiti-

matie van macht.

Toch zal ik maar eerlijk zijn dat ik blij ben 

dat als de koning ooit rare dingen doet, we 

hem alsnog kunnen afzetten. Je moet er niet 

aan denken dat je, als er echt een spilzieke, 

regenteske, luie of domme monarch op de 

troon zou zetelen, je niet van hem af zou 

kunnen. Langs democratische weg kunnen 

we alsnog tot ingrijpen besluiten.

Maar betekent dat dan niet dat de Neder-

landse monarch zijn uiteindelijke legitimatie 

alsnog in de wil van het volk vindt? Ik denk 

van niet. Het feit dat de beslissingsbevoegd-

heid over een soeverein van een land uiteinde-

lijk is gelegd in de handen van de bevolking, 

betekent niet dat de soevereiniteit zijn legi-

timiteit ontleent aan de wil van het volk. Dat 

Frodo de ring draagt, legt hem een bijzondere 

verantwoordelijkheid op de schouders, maar 

betekent allerminst dat de macht aan hem 

ontspringt. Macht is, in theologische termen, 

iets heiligs, iets verhevens. Hoewel de macht 

aan mensen en volken in handen is gelegd, is 

het tegelijk iets wezensvreemds, iets wat met 

egards behandeld moet 

worden.

* * *
In Nederland wordt het 

staatshoofd niet gekroond. 

Hoewel zij plaatsvindt in 

een kerk, is de inhuldiging 

een seculiere plechtigheid. 

Toch verwachten veel men-

sen, gelovig én seculier, dat 

er bij de inhuldiging van Willem-Alexander 

straks iets bijzonders gebeurt, vergelijkbaar 

misschien met het bekleden van een ambt 

in de kerk. Ook daar staat het ambt symbool 

voor iets hogers: voor een waardigheid die op 

ons neerdaalt in plaats van van ons uitgaat.

De vraag of de postmoderne, seculiere 

samenleving de monarchie nog lang zal 

dragen, is hiermee gelukkig nog niet be-

antwoord. Godsdienstigheid is geen abso-

lute vereiste voor het besef dat macht een 

dimensie heeft die mensen transcendeert. 

De postmoderne filosoof Luc Ferry heeft een 

vergelijkbaar besef beschreven in niet-gods-

dienstige termen. Ook in de eenentwintigste 

eeuw kan het weldadig zijn om over een sym-

bool te beschikken dat weerwerk biedt aan 

een doorgeslagen en ongegrond maakbaar-

heidsdenken. Daarbij zal het zeker helpen 

als de nieuwe monarch bij de concrete uitoe-

fening van zijn ambt ook inderdaad het besef 

van gedragen-zijn zal kunnen belichamen.

Monarch biedt 
weerwerk aan 
maakbaar-
heidsdenken



Oud-cda-voorzitter en oud-minister Liesbeth Spies in de keuken van Resto VanHarte in Den 
Haag Mariahoeve. Resto VanHarte, opgericht in 2005 door Fred Beekers, is een ontmoetingsplek 
in de wijk die mensen in contact brengt met elkaar en met werk, scholing, sport en cultuur. De 
drijvende krachten achter dit initiatief zijn de vrijwilligers in de keuken.
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Gandhi	trok	eens,	om	de	harten	te	winnen	van de bevolking voor 
zijn strijd om de onafhankelijkheid van India, door het land. Bij een dorp 
aankomend, stonden de bewoners hem juichend op te wachten. Na een war-
me welkomstgroet veranderde de houding van de dorpelingen en begonnen 
zij te klagen. ‘Wij wachten hier al tien jaar op een waterput die ons door de 
overheid is beloofd.’ ‘Wat!’ riep Gandhi, en hij gebaarde naar een omstan-
der: ‘Haal een schop voor mij.’ De man kwam niet veel later terug met een 
schop. ‘Hier’, zei Gandhi. Hij pakte de schop, zette hem in de grond en begon 
een put te graven. ‘Zo doen we dat. Wij vormen de overheid.’

De moraal van dit verhaal is actueel. ‘Burgerschap’ is de afgelopen tien 
jaren een populaire term geworden in bestuurlijk en politiek Nederland. 
Lange tijd ging het over een verondersteld gebrek aan goed burgerschap. 

Koester de autonomie van de 
burgerlijke sfeer

De auteur is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

De eenentwintigste eeuw wordt de eeuw van het 
burgerschap. Dat burgerschap moet echter wel worden 
heruitgevonden. De burger is, ook in de CDA-retoriek, te veel 
een instrument geworden om bezuinigingen op te vangen. 
Maar als burgers een verlengstuk zijn van een calculerende 
overheid, wordt het eigene van burgers, hun menselijke 
waardigheid, vrijheid en creativiteit, vermalen. In plaats 
van voortdurend te wijzen op ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
is het prikkelender om beter zichtbaar te maken wat er al 
aan goeds gebeurt in de samenleving, hoe vele burgers in 
vele vormen verantwoordelijkheid nemen voor anderen en 
gemeenschappelijke belangen.

door Pieter Jan Dijkman
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‘Koning Burger’ was te mondig geworden, zijn rol was gemarginaliseerd 
tot klant en consument, laat staan dat hij een schop ter hand zou nemen.1 
De laatste jaren is echter een nieuwe, positievere tendens zichtbaar. Bur-
gers worden door overheden en politieke partijen van harte aangemoe-
digd om actief de samenleving vorm te geven, dus om zelf een waterput 
te graven. In verkiezingsprogramma’s wordt verwachtingsvol gesproken 
over ‘geëngageerd burgerschap’ (cda), ‘sociaal burgerschap’ (PvdA), ‘in-
ternationaal burgerschap’ (d66), ‘verantwoordelijk burgerschap’ of ‘parti-
ciperend burgerschap’ (ChristenUnie). Het burgerschap als panacee voor 
maatschappelijke problemen.

Wat betekent het nog precies dat het cda een appel wil doen op ‘de ver-
antwoordelijke samenleving’? Is ‘de burger’ niet vooral een instrument 
geworden om de hervorming van de verzorgingsstaat op zich te nemen, 
om noodzakelijke bezuinigingen op te vangen? En wordt daarmee nog wel 
recht gedaan aan de mens als zelfstandig, creatief en vrij persoon?

Vooronderstellingen	van	het	appel

Het cda heeft sinds zijn oprichting altijd een beroep willen doen op verant-
woordelijke burgers, op ‘de mensen van goede wil’. Dat bleek al wel uit de 
naam: Christen-Democratisch Appèl: geen partij, geen unie, maar een ap-
pel. Met andere woorden: niet naar binnen gericht, maar op de ander, naar 
buiten. Daarmee viel het bestaansrecht van het cda feitelijk al samen met 
de verbinding die het wil aangaan met burgers om samen te zoeken naar 
het goede voor de samenleving.

Het christendemocratisch appel gaat uit van een aantal vooronderstel-
lingen. In de eerste plaats veronderstelt het dat mensen van nature sociale 
wezens zijn. Als wij proberen het goede leven vorm te geven, doen we dat 
met anderen. In het begrijpen van onszelf en de wereld zijn we zelfs op an-
deren aangewezen. Volgens de Franse filosoof Paul Ricoeur wordt de poli-
tiek dan ook gedragen door een ethisch verlangen om met en voor anderen 
het goede leven te leiden in rechtvaardige instituties.2

In de christendemocratie is de samenleving geen verzameling van 
mensen die toevallig samenwonen, maar de vrucht van samenwerking, 
wederzijdse verantwoordelijkheid en onderlinge betrokkenheid. Een 
goed functionerende economie, gezonde overheidsfinanciën en sociale 
voorzieningen zijn daarbij wezenlijk, maar ze mogen nooit een doel op 
zichzelf zijn. Het doel van christendemocratische politiek is altijd geweest 
om mensen in hun gezin, hun omgeving en samenwerkingsverbanden tot 
hun recht te laten komen (gerechtigheid), opdat zij in verantwoordelijk-
heid naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving, omzien naar 
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elkaar en bouwen aan een perspectiefrijke toekomst voor onze kinderen 
(gedeelde verantwoordelijkheid, rentmeesterschap).

Een tweede vooronderstelling van het appel is het inzicht dat goed sa-
menleven niemand uitsluit. De christendemocratie wil dan ook een beroep 
doen op alle mensen die naar vermogen een bijdrage willen leveren aan het 
bonum commune, aan iets wat groter is dan zijzelf; op mannen en vrou-
wen, op gelovigen en niet-gelovigen, op allochtonen en nieuwkomers. De 
opstellers van het Rapport grondslag en politiek handelen uit 1978, feitelijk 
het eerste program van uitgangspunten van het cda, benadrukten al dat 
het appel niet op een specifieke groep was gericht: ‘Dit beroep moet niet 
alleen “de eigen parochie” overtuigen, maar moet ook zo geschieden, dat 
zij die zich niet zo bewust als christenen aanduiden, zich daardoor aange-
sproken weten.’3

Het idee dat niemand mag worden uitgesloten, klinkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. Het opent een radicaal perspectief: het betekent dat 
een samenleving waarin voor bepaalde mensen of groepen geen plek is, 
incompleet en onvolmaakt is. Piet Steenkamp, erevoorzitter en de geeste-
lijk vader van het cda,	brengt de woorden van de nieuwe paus, Franciscus, 
in herinnering toen hij vanaf het balkon op het Sint-Pietersplein, net nadat 
hij door het conclaaf verkozen was, zei: ‘Ik wil mijn zegen aanbieden aan 
deze stad, de wereld, en aan alle mannen en vrouwen van goede wil.’ Steen-
kamp: ‘Zo hebben we ook het Christen-Democratisch Appèl bedoeld: een 
partij die een beroep doet (…) op alle mensen die zich willen inzetten voor 
het goede in de samenleving.’4

In de derde plaats is het appel gebaseerd op de gedachte dat de ander 
daadwerkelijk iets te zeggen en iets in te brengen heeft. Dat betekent 
dat we oog moeten hebben voor het kleine – in ieder mens kan het goede 

beginnen en opbloeien. Daarmee 
doorbreekt het appel een cynisch 
denken. Een appel wordt immers 
alleen gedaan in het vertrouwen 
dat er dankzij de samenwerking 
met de ander iets goeds of iets 
nieuws kan gebeuren.

Erik Borgman betoogt in dit ver-
band dat het subsidiariteitsbeginsel 
om een praktische en theoretische 
heruitvinding vraagt. Het valt niet 

samen met het sterk gejuridificeerde begrip dat men ervan heeft, maar het 
is een uitdrukking van een maximalistische visie op de menselijke waar-
digheid: er zijn in mensen mogelijkheden verborgen die zij nog niet heb-

Het appel doorbreekt cynisme. 
Een appel wordt immers alleen 
gedaan in het vertrouwen  
dat er dankzij de samenwer-
king met de ander iets goeds 
kan gebeuren



Pieter	Jan	Dijkman

Koester de autonomie van de burgerlijke sfeer

29

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

ben laten zien, maar die zij moeten kunnen ontwikkelen. ‘Mensen wordt 
onrecht aangedaan indien ze worden beschouwd als elementen die naar 
believen kunnen worden ingezet om de samenleving op te bouwen volgens 
een vaststaand, door een beperkte groep ontwikkeld bouwplan. Alle men-
sen zijn geroepen om niet alleen medebouwers, maar ook medearchitecten 
te zijn van een samenleving die het goede leven vormgeeft waarop zij ge-
richt zijn en waarvan zij kunnen leven.’5

In de vierde plaats veronderstelt het appel het empathisch vermogen om 
in te gaan op wat de ander zegt of wat de situatie vraagt, dus om het vermo-
gen je te verbinden en te committeren.6 Dat kan onrustig maken. Het appel 
‘strookt niet met “onze belangen”’, heette het al in het Rapport grondslag 
en politiek handelen.7 Het leven in de polis is echter alleen mogelijk als poli-
tici en bestuurders basale maar belangrijke deugden als luisteren, vertrou-
wen en vergeven steeds opnieuw ontwikkelen en uitoefenen.

Het	verweesde	middenveld

Het tij lijkt mee te zitten voor christendemocraten. Steeds meer Nederlan-
ders vinden tegenwoordig dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid 
moeten nemen,8 en ze handelen daar ook naar. Er is een hausse aan parti-
culiere initiatieven te zien, buiten de overheid of het klassieke maatschap-
pelijke middenveld om. Mondige, goed opgeleide burgers gaan zelf wel 
aan de knoppen zitten als iets niet bevalt, of ze zoeken medestanders met 
wie ze maatschappelijke problemen daadwerkelijk te lijf kunnen gaan. Jos 
de Blok ergerde zich aan ‘de professionalisering van het management’ in 
de jaren negentig en nam het initiatief tot Buurtzorg Nederland, de snelst 
groeiende thuiszorgorganisatie: geen managers en weg met het overbodi-
ge papierwerk. Hans van Putten zag met eigen ogen hoe de zorg rond zijn 
zoon Thomas bureaucratiseerde en hoe het systeem het steeds won van de 
individuele behoeften, en richtte zelf de Thomashuizen op, een kleinscha-
lige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking. 
Fred Beekers werd geraakt door de ontmoetingen met eenzame mensen 
en zette Resto VanHarte op, een ontmoetingsplek in de wijk die mensen in 
contact brengt met elkaar.9

Overheden en politieke partijen zijn inmiddels overtuigd van de waarde 
van dit soort goede initiatieven. Van links tot rechts zoeken ze vitaliteit 
in de sfeer waar christendemocraten die altijd al zochten, namelijk in het 
domein buiten de staat of de markt, in de sfeer van de burgers zelf.

Uit de geschiedenis blijkt wel hoe waardevol het eigen initiatief van 
burgers in het maatschappelijke domein altijd al is geweest. Vanaf het 
einde van de negentiende eeuw was er in de Nederlandse samenleving veel 
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ruimte voor het oppakken van maatschappelijke taken door particulier 
initiatief. Kerken en religieuze groeperingen hadden een centrale rol bij 
het lenigen van armoede. Ziekenhuizen werden opgezet door verenigin-
gen van barmhartigheid. De volkshuisvesting is begonnen als particulier 
initiatief: in 1850 werd vanuit de Amsterdamse kring van het Réveil de 
eerste woningbouwvereniging opgericht. Het bekendste voorbeeld is het 
Nederlandse onderwijssysteem. Burgers van verschillende levensbeschou-
welijke en pedagogische oriëntaties hadden de kans om hun eigen scholen 
op te richten. Ouders konden hun kind naar een school sturen die aansloot 
bij hun opvoeding, en er werkten docenten die zich herkenden in wat de 
ouders wilden. Zo ontstond een kwalitatief hoogwaardig schoolsysteem.

Al vrij snel in de twintigste eeuw kwamen de organisaties op dit klas-
sieke middenveld echter in de greep van de overheid. Ze groeiden uit tot 
steeds groter wordende molochen, die onder een ingrijpende statelijke 
controle kwamen te staan. Deze verstatelijking is ondanks alle privatise-
ring, verzelfstandiging en marktwerking in de laatste helft van de twin-
tigste eeuw, alleen nog maar uitgebreid, aldus Paul Frissen.10 De keerzijde 
was dat de maatschappelijke verankering ernstig werd verzwakt. Zorgin-
stellingen, woningcorporaties en scholen zijn niet meer van burgers zelf. 
Ze zijn grootschalige overheidsbureaucratieën geworden – soms in een 
marktjasje. De behoefte aan professionalisering kwam vooral tot uitdruk-
king in de drastische toename van protocollen, richtlijnen, schaalvergro-
ting en efficiencydenken. Met alle negatieve gevolgen van dien. ‘Amaran-
tis’ en ‘Vestia’ zijn vooral de wrange illustraties van de verweesdheid van 
het oude middenveld en de verbroken verbinding met burgers.

De Nederlandse overheid verzuimde intussen te definiëren wat ‘publie-
ke belangen’ zijn. Zonder een ‘overkoepelende visie’ ging ze het pad van 
privatisering en verzelfstandiging op, constateert Roel Kuiper, voorzitter 
van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandi-
ging Overheidsdiensten. Sterker nog, ze is zelf in de greep gekomen van de 
dominante logica van een versmalde economische rationaliteit: de ‘ideolo-
gie van de markt’.11

Bij deze logica hoort een impliciet mensbeeld: dat van de mens als suc-
cesvolle probleemoplosser, individualistische zelfontplooier en zelfstan-
dig en rationeel handelend wezen dat zijn eigen toekomst vormgeeft.12 We 
kunnen van mening zijn dat het in het onderwijs zou moeten draaien om 
Bildung, dus dat scholen en docenten aan jonge mensen waarden als luis-
terbereidheid en oprechtheid dienen bij te brengen, maar de nadruk in het 
onderwijs ligt toch steeds meer op ‘nut’ en op kennisverwerving binnen 
de normen van meetbaarheid – niet voor niets worden ‘nuttige’ vakken 
als Engels en wiskunde als ‘kernvakken’ aangeduid en laten ministers van 
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Onderwijs met enige regelmaat weten dat ons onderwijs essentieel is ‘om 
onze internationale concurrentiekracht te versterken’. Daarmee zijn on-
derwijsorganisaties, mede onder invloed van de overheid, vooral voorwerp 
van objectiverende rationalisering geworden.

Eerherstel	van	de	burger

De eenentwintigste eeuw wordt de eeuw van het burgerschap. Dat burger-
schap moet echter wel worden heruitgevonden. Vooralsnog zijn de ver-
weesdheid van het klassieke middenveld en de noodzakelijke bezuinigingen 
op de arrangementen van de verzorgingsstaat de belangrijkste redenen 
voor de zoektocht naar de participatie van de burger in termen van ‘burger-
kracht’ en ‘actief burgerschap’. Het is de vraag of daarmee recht wordt ge-
daan aan het eigene van burgers en aan de menselijke waardigheid.

In de oorspronkelijke betekenis was het maatschappelijk middenveld 
een broedplaats en vindplaats van vrijheid en creativiteit, in de vorm van 
debat, waardepluralisme en het articuleren van alternatieve ideeën over 
de inrichting van de samenleving. Als maatschappelijke organisaties een 
verlengstuk worden van een calculerende overheid, worden de vrijheid en 
creativiteit echter vermalen.

Gabriël van den Brink betoogde onlangs in cdv dat het de elite aan 
‘liefde voor het volk’ ontbreekt. Bestuurders en politici denken dat het volk 
cynisch is geworden en alleen maar aan zijn eigenbelang denkt. In feite 
hebben ze echter de eigen liberale ideologie, waarbij in termen van markt 
en strijd wordt gedacht, ten onrechte op het volk zelf geprojecteerd. De 
hedendaagse burger is helemaal niet cynisch en wil zich wel degelijk nog 
aan hogere idealen binden. Het hogere is niet verdwenen, het verschijnt 
alleen in andere gedaanten – niet meer in de verbondenheid met God of 
met het instituut kerk, maar in meer horizontale gestalten, in de inzet voor 
een leefbare buurt, voor goede doelen of het behoud van de natuur. Door de 
inzet voor een hoger doel dat mensen bindt op gemeenschappelijke belan-
gen en idealen, wordt er volop samengewerkt.13

De politiek verwart burgers echter nog steeds met burgerlijke indivi-
dualisten, die voornamelijk veiligheid en zekerheid willen. In de klassieke 
traditie, reeds vertolkt door denkers als Montesquieu en Tocqueville, gaat 
burgerschap echter om het weerstaan van macht. Zo bezien is burgerschap 
vooral een idee over vrijheid: het recht om zelf het goede leven vorm te ge-
ven; om zelf te bepalen of er een geloof wordt aangehangen en uitgedragen 
en, zo ja, welk dan; om het recht om een eigen mening te hebben.14 In die 
traditie werden burgers niet gereduceerd tot een instrument van beleid, 
maar werden ze beschouwd als unieke, creatieve en vrije personen, die pas 
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ten volle tot hun recht komen in relatie met anderen, zonder tussenkomst 
van welke politieke macht dan ook. De christendemocratie heeft altijd wil-
len aansluiten bij deze klassieke opvatting van burgerschap.

Autonomie	van	de	burgerlijke	sfeer

De wijze waarop de overheid burgers aanspreekt, werkt niet meer. Evelien 
Tonkens en Imrat Verhoeven laten in dit cdv-nummer zien dat het eigen-
verantwoordelijkheidsvertoog van de Nederlandse overheid vooral nega-
tieve gevoelens oproept: wij hebben ons slechte burgers betoond omdat we 
onze publieke plichten onvoldoende zijn nagekomen.15 Paul Dekker bear-
gumenteert dat van het hameren door de politiek en de overheid op meer 
‘eigen verantwoordelijkheid’ geen grotere participatie te verwachten is. 
Wie niets doet, zal niet snel door een verwijtende oproep worden gestimu-
leerd, en wie wel wat doet, zal gesterkt worden in het vermoeden er alleen 
voor te staan. Volgens Dekker kan dat de participatie even bevorderen (‘als 
ik het niet doe, doet niemand het’), maar op termijn ‘wordt het een bron 
van frustratie en passiviteit’.16

Politiek en bestuur zullen een nieuwe houding moeten gaan aannemen 
nu er steeds meer initiatieven van mensen zelf komen, die buiten de over-
heid en het klassieke middenveld om gaan. ‘De politiek’ zou niet meer 
zozeer opgevat moeten worden als de vormgever van de samenleving, 
maar veeleer als verlengstuk van de maatschappij: ze zou als het ware een 
nieuw verbond kunnen aangaan met alle mensen van goede wil en op een 
creatieve manier kunnen meebewegen met de vele goede initiatieven.

Dat betekent in de eerste plaats dat de autonomie van de burgerlijke sfeer 
ten volle erkend en gerespecteerd zou moeten worden. De cruciale vraag is of 
de politiek het publieke domein werkelijk aan de burger terug durft te geven, 
zonder specifieke verwachtingen van zelfredzame en verantwoordelijke bur-

gers. Ook het cda zal op dit punt tot 
inkeer moeten komen. De afgelopen 
jaren zijn in de Tweede Kamer wisse-
lend instrumenten gehanteerd uit de 
gereedschapskist van de staat of de 
markt. De dichotomie in het debat is 
te weinig doorbroken met een eigen, 
christendemocratisch geluid door 
radicaal te kiezen voor de samenle-

ving.17 Ja, het maatschappelijk middenveld is losgezongen van burgers. Maar 
het cda is zelf ook vervreemd geraakt van het middenveld.

Het zou mogelijk moeten zijn om de verlegenheid met het maatschap-

Ja, het maatschappelijk mid-
denveld is losgezongen van 
burgers. Maar het CDA is zelf 
ook vervreemd geraakt van het 
middenveld
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pelijk middenveld te doorbreken en het verdwenen middenveld weer maat-
schappelijk verantwoord te maken. Woningcorporaties, ziekenhuizen, 
universiteiten die vooral bezig zijn met hun eigen voortbestaan – het is on-
wenselijk, onverteerbaar en in strijd met hun bezielde oorsprong. Een radi-
cale reinigingsactie is gewenst; halfzachte oplossingen werken niet.18 Wet-
geving zou een mogelijkheid zijn, maar wellicht ook een keurmerk. Waarom 
zou een woningcorporatie of een universiteit die zich loyaal betoont met een 
aantal wezenlijke zaken (zoals de participatie van burgers of klanten, het 
vakwerk van de professional, geen overbodige bureaucratie, geen buiten-
sporige beloningen) niet zo’n keurmerk kunnen krijgen? Grote, anonieme 
conglomeraten op het middenveld zouden opengebroken moeten worden. 
De roc-reuzen Albeda College en Zadkine in Rotterdam overwegen nu op te 
gaan in kleinere, gespecialiseerde ‘mbo-colleges’, bijvoorbeeld voor tech-
niek en zorg, met zelfstandige besturen. Dat zijn veelbelovende initiatieven 
die van harte steun van christendemocraten verdienen.

In de tweede plaats vraagt een ‘verbond met de mensen van goede wil’ 
om een terughoudende overheid. Als de overheid wil dat de samenleving 
zaken zelf oppakt, betekent dat vooral dat de overheid minder moet gaan 
doen. ‘Ruimte geven aan de samenleving’ – of het nu om maatschappelijke 
organisaties of om particuliere initiatieven gaat – hoeft geen holle frase te 
zijn. De verzorgingsstaat is juridisch tamelijk dichtgeregeld en omgeven 
met bureaucratische beslommeringen. Wie zorg wil verlenen moet aan tal 
van regels voldoen.19 De overheid zou overbodige regels zo veel mogelijk 
kunnen wegnemen, om zo de vele bloemen in de samenleving te laten 
bloeien. Uitgebreide procedures, overleggen en overbodig papierwerk hel-
pen de ‘doeners’ die hun buurt willen verbeteren bepaald niet verder.

In de derde plaats doet de wijze van aanspreken van burgers ertoe. De 
politiek zou veel vaker dan nu kunnen onderkennen wat er reeds aan het 
goede in de samenleving zelf aanwezig is. De samenleving is immers vita-
ler dan politici vaak suggereren. Zou het daarom niet verstandiger zijn om 
beter zichtbaar te maken hoe hedendaagse burgers in groten getale en in 
vele vormen al verantwoordelijkheid nemen voor anderen en voor gemeen-
schappelijke belangen? Vrijwillige participatie moet vooral een eigen ver-
antwoordelijkheid blijven, maar inspirerende voorbeelden kunnen wel in 
het zonnetje worden gezet.20 En wijkverbeteraars zouden met rugdekking 
en een ‘steunpilaar’ of ‘beschermer’ vanuit de lokale overheid uit de wind 
gehouden kunnen worden.21

Het cda heeft zich bij het appel op de verantwoordelijke samenleving 
altijd sterk vereenzelvigd met de instituties van het maatschappelijk mid-
denveld. De partij moet echter een nieuw denken ontwikkelen, nu deze 
instituties sterk zijn verstatelijkt of deels zijn opgegaan in de markt, en 
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nu steeds meer initiatieven van mensen zelf komen, buiten de overheid 
of het middenveld om.22 Het past als vanzelfsprekend bij de christende-
mocratie om radicaal te kiezen voor de samenleving en te staan voor de 
autonomie van de burgerlijke sfeer. De christendemocratie is immers de 
enige politieke stroming die dit denken met beginselen als subsidiariteit 
en soevereiniteit in eigen kring heeft verinnerlijkt. Om die reden moet de 
christendemocratie de vitale samenleving willen beschermen tegen de 
instrumentalisten die voor eigen gewin burgers tot ‘verantwoordelijkheid’ 
aanzetten.23 ‘De burgers’ zijn het waard.
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Was	er	geen	kwaad	en	lijden	door	eerzucht, hebzucht en heers-
zucht, christenen zouden zich niet geroepen voelen zich in het politieke 
bedrijf te engageren. Ze zouden zich ook afzijdig kunnen houden, maar als 
zij om hun medemens bezorgd zijn, koesteren ze verwachtingen ten aan-
zien van het moderne politieke beleid dat ons aardse bestaan ondersteunt. 
Aanvaarden zij dat geloof alleen niet volstaat, maar dat er ook de werken 
zijn en dat zij de aarde niet mogen vergeten, dan staan zij in de uitvoering 
van het politieke beleid voor uitdagingen die als zodanig met de christelij-
ke waardebeleving niets te maken hebben. Het gaat om uitdagingen die tot 
de eigenheid van het politieke bedrijf behoren, met name het verwerven 

Context en implicaties van het 
christelijk appel

De auteur is emeritus hoogleraar Filosofie en Literatuur van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Tot 2005 was hij hoogleraar Filosofie aan het Hoger Architectuurinstituut 
Sint-Lucas te Gent.

Een christelijk engagement in het politieke bedrijf vraagt dat 
niet machtsstrategieën, maar toewijding en ‘zorg dragen’ 
centraal staan. Natuurlijk hebben christenen niet het mono-
polie op deze oriëntaties, maar in de mate waarin de wester-
se cultuur de onvoorwaardelijke zorg voor de ander belijdt 
en vormgeeft, is zij erfgenaam van de christelijke cultuur, die 
dat altijd – met vallen en opstaan – voorop heeft gesteld. Niet 
de eer dat zij liefde en rechtvaardigheid, toewijding, troost en 
zorg zouden belichamen is wat christenen berekenend moet 
bezighouden, maar wel dat er liefde en rechtvaardigheid, toe-
wijding, troost en zorg is, en dat we daar onze hoop op kun-
nen stellen.

door Jacques De Visscher
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van de macht en het uitoefenen van die macht in de context van gegeven, 
historisch gegroeide politieke structuren. Aangezien christelijke ver-
wachtingen verder reiken dan het louter aanvaarden van wat gegeven is en 
materieel te bereiken valt (‘de mens leeft niet van brood alleen’), maar ook 
slaan op de (gedeeltelijke) vervulling van religieus geïnspireerde waarden, 
kunnen we aannemen dat christelijke beleidsvoerders een andere dimen-
sie beogen. Deze andere dimensie is negatief in de zin dat zij cynisme, 
kwaad en vervreemding aanklaagt en bestrijdt om ruimte te creëren voor 
de positieve (of constructieve) dimensie in de mate dat zij bevrijdend werkt 
en verzoening realiseert. Als nu de haalbaarheid van deze andere dimen-
sie centraal staat en object van permanente zorg is bij wie ook in politieke 
aangelegenheden christelijke verwachtingen koestert, moet in het reine 
komen met de dubbelzinnigheid om deel te nemen aan twee sferen.

Politieke	strategie

Er werkt geen politiek bedrijf zonder strijd om iets in de gemeenschap te 
bereiken. We houden het beschaafd door met medestanders en tegenstan-
ders hoffelijk overleg te plegen. Transparantie is echter slechts een deel van 
het bedrijf, terwijl een ander deel achter gesloten deuren geschiedt. Blijft 
het hoofddoel deugdelijk en rechtvaardig beleid voor alle betrokkenen, 
aan het middel om dit doel te garanderen, de macht, besteden politici en 
hun partijen behoorlijk en onbehoorlijk veel tijd.

Wellicht is er niemand die het belang van de strategie om de macht 
betwist. Niet alle politieke partijen hanteren hierin eenzelfde stijl, maar 
met elkaar hebben ze wel gemeen dat die strijd noodzakelijk en onver-
mijdelijk is. Bij een harde confrontatie willen ze immers niet van het 
toneel verdwijnen. Zich handhaven is een permanente zorg, maar is 
tegelijk niet genoeg. In de politieke praktijk houdt zich handhaven in 
dat de andere, concurrerende partijen voor de eigen partij geen bedrei-
ging kunnen en mogen vormen. Het gevolg is dat elke politieke partij de 

machtsaanspraken van de tegen-
stander moet inperken, ja, zelfs 
onmogelijk moet maken. Dit ge-
schiedt ‘heel eenvoudig’ door de 
tegenpartij te verzwakken of zelfs 
te schaden in de ogen van de pu-
blieke opinie en, vervolgens, door 

geen beleidsdaden te stellen die op termijn verlies aan invloed en macht 
met zich zouden meebrengen. Wie in deze strategie niet bedreven is, 
hoort in het bedrijf niet thuis. Het kan niet anders, maar tegelijk zal elke 

Het is een perversie van de 
politiek als het strategische  
spel domineert
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politicus – overigens terecht – vertellen dat het politieke bedrijf zich niet 
tot dit strategische spel beperkt en dat het een perversie van de politiek is 
als dit spel het bedrijf domineert of overstemt. Daarin handig schipperen 
is in het politieke milieu algemeen aanvaard. Alleen is dit spel heel ge-
compliceerd als een politieke partij in de regering niet over de volstrekte 
meerderheid beschikt, zoals in een meerpartijenstelsel, maar met andere 
partijen in zee moet gaan. Dan is schipperen een hachelijke zaak, want de 
coalitiepartner van vandaag is morgen misschien de geduchte oppositie-
partij. Ook het omgekeerde geldt: nooit mag een vijand een absolute vij-
and worden, want in een volgende coalitieronde moet hij zich misschien 
als een aardige meegaande vriend kunnen uitdossen.

Conserverende	instituties

Er werkt geen politiek bedrijf zonder erfenis. Een politieke partij die 
na verkiezingen aan de macht komt, moet afrekenen met een nalaten-
schap, met het (soms vergiftigde) geschenk van de vorige generaties. 
Daartoe hoort de continuïteit en de garantie van de heel technische 
organisatie van de instituties zoals arbeid- en werkverschaffing, land-
bouw en industrie, gezondheidszorg, buitenlandse betrekkingen en 
landsverdediging, onderwijs, mobiliteit en ruimtelijke planning, 
economie en financiën, openbare orde en wetgeving. Dit gaat gepaard 
met de organisatie van een gigantisch ambtenarenapparaat waarover 
en waarvoor landelijke en internationale afspraken en reguleringen 
bestaan die nauwelijks speelruimte toelaten en geen discontinuïteit 
verdragen. De staat als de grootheid die de instituties beheert, kan niet 
anders dan een conserverend apparaat zijn.

Alle instituties kennen een eigen geschiedenis en logica; hun werk-
zaamheid vraagt om specifieke vaardigheden. Is een goed inzicht in de 
erfenis noodzakelijk, een politiek beleid dat voor de polis, voor de gemeen-
schap zorg draagt, volgt daar niet uit als een evidentie. De politieke (maar 
ook economische, juridische en maatschappelijke) erfgenaam dient in 
zijn wijsheid te weten dat hij slechts de tijdelijke bezitter van de erfenis is. 
Hij moet ook weten dat hij iets aan die erfenis kan en moet doen voor hij 
die weer doorgeeft. De erfgenaam wordt erflater. Kost het sommige poli-
tici moeite om te erkennen dat ze dankbare erfgenamen zijn, de meeste 
politici pretenderen gretig dat ze de fouten van het verleden (voor een 
deel) ongedaan hebben gemaakt. Houden ze zich niet hardnekkig aan de 
verworven macht vast, dan gaan ze er vaak prat op dat ze aan de komende 
generaties hebben gedacht en dat ze het bijgevolg verdienen om als goede 
erflaters in de annalen van de politiek te worden geboekstaafd.
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Onuitroeibare	perversiteit

Er is perversie als dit strategisch spel domineert en als tegelijk van een 
deugdelijk en rechtvaardig beleid niets terechtkomt. Dat is de betekenis 
van perversie: de karikaturale omkering van wat hoort en van wat we ver-
wachten als de normale gang van zaken. We kunnen inzien dat het doel zo 
heilig is dat het vanzelf zijn middellijke voorwaarden heiligt; die middelen 
dienen dan – heiligend – het goede doel. Als we daarentegen de middelen 
verheffen tot het doel van de bedrijvigheid en we het oorspronkelijke doel 
in de schaduw stellen, dan hebben we niet langer het beoogde goede beleid 
op het oog, maar de machtsmiddelen zelf, de macht om de macht die ieder-
een overleeft.

Bij christenen, niet volledig van het secularisme doordrongen, leeft het 
besef dat deze perversie geen toevallig accident is van het politieke bedrijf, 
ook geen voetnoot in de geschiedenis, maar onuitroeibaar tot de alledaags-
heid van het leven in het algemeen behoort en tot de alledaagsheid van dit 
bedrijf in het bijzonder. Niet de politiek zelf is hiervan de bron, maar de 
menselijke natuur die het eigenbelang zoekt en geneigd is daartoe de orde 
van de redelijkheid om te keren. Dit thema is onlosmakelijk verbonden 
met het christelijke zelfbewustzijn.

Onvolmaaktheid

Technisch deugdelijk bestuur achten we haalbaar. We weten echter dat dit 
niet op zichzelf staat. We willen ook een rechtvaardig beleid, omdat dit 
geen vanzelfsprekendheid is, omdat er veel onrecht en wreedheid heerst, 
omdat er uitbuiting en vervreemding bestaat. Zijn niet alle regimes in 
hetzelfde bedje ziek en kunnen we de soms subtiele manifestaties van ge-
weld en kwaad niet veralgemeniseren, we zijn wereldvreemd als we niet 
op onze hoede zijn voor wat we metaforisch het werk van de duivel in de 

politiek kunnen noemen. Zweren 
alle seculiere bewegingen bij een 
onttovering van de wereld en bij 
een toekomstige uitroeiing van alle 
fysieke en morele kwalen, chris-
tenen, trouw aan hun traditie niet 
verblind door klatergoud, weten 
dat deze voorstelling dwaas is en in 

strijd met de werkelijkheid van de mens en met de overtuiging dat het pa-
radijs van onschuld en vrede niet van deze wereld is. Het vergt vanwege het 
christelijke appel enige moed om de publieke opinie eraan te herinneren 

De slogan ‘Wij zullen al uw 
moeilijkheden oplossen’ staat 
haaks op het christelijke besef 
van onvolmaaktheid
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dat we machteloos kunnen staan in het besef dat lijden van allerlei aard tot 
het levensdrama behoort en dat een maatschappij die een bestaan zonder 
lijden voorstelt, alleen maar bedrieglijk kan heten. ‘Wij zullen al uw moei-
lijkheden oplossen’ is niet slechts een ongeloofwaardige slogan, maar staat 
haaks op het christelijke besef van onvolmaaktheid.

Zorg	dragen	als	politieke	horizon

Kritiek en verontwaardiging, hoe onontbeerlijk ook, zijn niet de taken bij 
uitstek van de christenen die, daarentegen, ruimte willen creëren voor 
bevrijding en troost. Het antwoord op het utopisme van de technisch haal-
bare integrale welvaartsmaatschappij, is niet het zwartgallige wereldbeeld 
waarin zonde en dood de laatste woorden zijn. De trouw van de christenen 
aan hun traditie vraagt daarentegen om een bijdrage die, omdat we ge-
brekkig zijn, ons aards verblijf gastvrij en herbergzaam maakt. Engageren 
zij zich in het politieke bedrijf, dan oriënteren niet de macht en de strate-
gieën, maar toewijding en ‘zorg dragen’ hun werkzaamheden.

Natuurlijk hebben christenen niet het monopolie op deze oriëntaties, 
maar in de mate dat de westerse cultuur de onvoorwaardelijke zorg voor 
de ander belijdt en vormgeeft, is zij erfgenaam van de christelijke cultuur 
die dat altijd – met vallen en opstaan – voorop heeft gesteld. De inzet voor 
de ander, aan gene zijde van berekening en eigenbelang, voltrekt zich hoe 
dan ook in de geest van een erfenis waarvan we ons onmogelijk kunnen 
voorstellen dat ze achterhaald is. Niet de eer dat zij liefde en rechtvaardig-
heid, toewijding, troost en bevrijdende zorg zouden belichamen is wat de 
christenen (bijvoorbeeld in het perspectief van nakende verkiezingen) be-
rekenend moet bezighouden, maar wel dat er liefde en rechtvaardigheid, 
toewijding, troost en bevrijdende zorg is, dat we die niet hebben verzon-
nen en dat we terecht in deze kwaliteiten kunnen geloven en er onze hoop 
op kunnen stellen. Een cultuur die rekent op bezit en erkenning, genot 
en macht als de belangrijkste vormen van succes en waardigheid en onze 
inspanningen en strevingen daarnaar normeert, dreigt in bitterheid en 
rancune te eindigen. Het is de vreugdeloosheid waarin alle tevredenheid 
en troost zoek zijn en waarin baatzucht domineert.

Morele	dubbelzinnigheid	van	de	vredesopdracht

Terecht stellen christenen dat het politieke bedrijf, hoe noodzakelijk en we-
zenlijk ook in ons bestaan, tegelijk om grenzen vraagt. Hierbij gaat het niet 
om de grenzen van onze beperktheid of eindigheid, maar om de grenzen 
waaraan een Transcendentie ons herinnert, de grenzen die heilige zaken aan 
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onze seculiere alledaagsheid stellen. Vandaar dat christenen zich aansluiten 
bij het beginsel ‘Geef de keizer wat van de keizer is en God wat God toekomt’ 
(Mattheüs 22:21), een beginsel dat een zuivere verdeling voorstelt.

Deze stelregel is echter niet zonder dubbelzinnigheden uit te voeren. 
Moet de christenpoliticus uit deze stelregel afleiden dat hij ’s zondags in 
de kerk een overtuiging kan huldigen die aan de onderhandelingstafel van 
geen tel is? Moet hij op zondag afkeuren wat hij een paar dagen voordien 
heeft ondersteund en helpen uitvoeren? De verwijten van huichelarij, 
schijnheiligheid en onbetrouwbaarheid kunnen terecht zijn.

Het behoren tot twee sferen betekent voor de christen in de politiek wel-
licht de grootste en tegelijk pijnlijkste uitdaging die hij het hoofd moet 
bieden. Er zijn immers talrijke problemen waarvan de (onvolmaakte) 
oplossing op morele normen en spirituele waarden zijn gebaseerd. Toe-
wijding en zorg voor de noodlijdenden uit de sfeer van het primaat van 
de berekening houden, is geen gemakkelijke zaak. Moeilijker en wellicht 
onmogelijk is het om het geweld uit het concrete uitvoeringsbeleid te ban-
nen. Wie aan de politieke macht deelneemt weet dat hij vroeg of laat bij een 
beslissing betrokken raakt die doden niet uitsluit of zelfs beveelt te doden, 
zoals bij interventies in gebieden waar oorlogen woeden om de belangen 
van het eigen land te verdedigen. Er is nauwelijks een staatsleider die, om-
wille van de realpolitik, bloedvergieten kan vermijden. Er is, kortom, geen 
politieke macht zonder geweld.

Christenen in de politiek stellen terecht dat zij een vredesopdracht 
hebben. Hun inbreng is echter niet geïsoleerd en begint niet wanneer de 
wapens zwijgen en de vredesmissie op gang komt. Eist enige oprechtheid 
in de politiek niet het onderkennen van een morele dubbelzinnigheid? De 
betrachting van op termijn goede oplossingen sluit de infiltratie van het 
kwaad niet (steeds) uit, maar tegelijk kunnen we ons niet wijsmaken dat 
dit kwaad door de goede afloop ophoudt kwaad te zijn. Dit negeren met de 

slogan van de ‘onvermijdelijke vuile 
handen’ is cynisch.

De christelijke dimensie in de po-
litiek heeft daarentegen broze, maar 
niettemin verder reikende preten-
ties, voorbij het berusten in cynisme 
en ‘realisme’. Er is enerzijds een dee-
moedig en tegelijk lucide bekennen 
van gebrekkigheid en onvolkomen-

heid. Omdat het ideaal van onbaatzuchtigheid geldig blijft is er ook ander-
zijds de blijde en dankbare bevestiging dat zij kan werken aan de boodschap 
van toewijding en zorg die aan het negatieve niet het laatste woord geeft.

De christelijke dimensie in  
de politiek heeft niettemin  
verder reikende pretenties,  
voorbij het berusten in  
cynisme en ‘realisme’
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‘Het woord appel komt niet van mij, maar 

van Antoon Veerman, van 1968 tot 1973 voor-

zitter van de arp. Ergens begin jaren zeven-

tig bedacht Veerman de naam. Ik was direct 

enthousiast, en velen met mij’, vertelt Piet 

Steenkamp.

chu, arp en kvp waren sinds 1967 met el-

kaar in gesprek over een fusie. Dit overleg 

vond plaats in de Groep van Achttien en de 

Contactraad, met vertegenwoordigers uit de 

drie partijen. Het was een dertien jaar duren-

de tocht door de woestijn. Steenkamp was de 

architect, de inspirator. Als bijna iedereen 

zei: ‘Professor, het wordt schemerdonker’, 

was zijn reactie: ‘U maakt een verkeerde 

taxatie, het wordt schemerlicht.’

Steenkamp: ‘We spraken in die tijd dik-

wijls over de vraag hoe het cda als partij met 

een evangelisch uitgangspunt een beroep 

kon doen op een bredere groep van mensen 

dan alleen kerkgangers. Het woord “be-

roep” kwam steeds terug, en zo kwam Veer-

man op de naam. Het appel drukt heel goed 

het wezen van het cda uit: we zijn niet in 

onszelf gekeerd, maar naar buiten gericht, 

op de mensen.’

‘Het uitgangspunt was voor ons het evan-

gelie. We spraken in stukken als het Rapport 

grondslag en politiek handelen uit 1978 niet 

voor niets van een evangelisch appel. Het 

is gelukkig nog steeds zo dat het evangelie 

een toetssteen is voor ons politiek handelen. 

Je kunt natuurlijk geen rechte lijn van het 

evangelie naar het politieke beleid trekken. 

En over de precieze doorwerking van het 

evangelie in het beleid kun je van mening 

verschillen, en dat mag ook ten volle in het 

cda. Maar de partij wil zich wel voortdurend 

laten inspireren door het evangelie.’

‘Dat betekent niet dat het cda zich be-

perkt tot kerkgangers. Al in de jaren zeven-

tig vond ik dat we rekening moesten houden 

Piet	Steenkamp	(1925)

Erevoorzitter en medeoprichter van het CDA.

INTErmEzzo
Piet Steenkamp

‘Het woord “appel” in de naam maakt 
het CDA uniek’
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met de kerkverlating. Niet met geloofsver-

lating: er waren ook toen al vele mensen die 

geen lid van een kerk waren, maar wel ge-

lovig waren. Wij wilden er voor hen zijn. Ik 

heb slechts eenmaal een verschil van mening 

met Veerman gehad. Ik had in een interview 

gezegd dat het cda niet te veel aan een kerk-

genootschap gebonden moest zijn. Veerman 

vond dat een ongelukkige uitspraak, al is hij 

er later op teruggekomen. Maar wij wilden 

altijd een brede volkspartij zijn.’

‘De nieuwe paus, Franciscus, zei het van-

af het balkon op het Sint-Pietersplein, net 

nadat hij door het conclaaf verkozen was, 

heel mooi: “Ik wil mijn zegen aanbieden aan 

deze stad, de wereld, en aan alle mannen en 

vrouwen van goede wil.” Prachtig, de paus 

die nadrukkelijk aangeeft dat hij er voor ie-

dereen wil zijn, en niet alleen voor de eigen 

parochie wil preken. Zo hebben we ook het 

Christen-Democratisch Appèl bedoeld: een 

partij die een beroep doet op kerkgangers 

en niet-kerkgangers, op alle mensen die 

zich willen inzetten voor het goede in de sa-

menleving.’

* * *
‘Het woord “appel” in onze naam maakt ons 

uniek. Daarmee hadden we een onderschei-

dend verhaal. Wij kiezen niet de mensen die 

bij ons horen, de mensen moeten ons kiezen. 

Waarin dat onderscheidende precies zit? In 

de verbondenheid met de christelijke tradi-

tie: tussen alle godsdiensten is het christen-

dom uniek door zijn nadruk op de praktijk 

van de sociale deugden en de menselijke 

waardigheid: de gehele mens doet ertoe. En 

het onderscheidende zit ook in onze samen-

levingsvisie. We stellen niet ons heil op de 

markt zoals de liberalen, niet op de staat zo-

als de sociaaldemocraten, maar wij kiezen 

voor de samenleving en doen een appel op 

mensen die verantwoordelijkheid kunnen 

dragen voor de samenleving. Dat leidt tot 

een heel ander politiek programma.’

‘Ik maak me heel grote zorgen over het 

onderscheidend vermogen van de partij. We 

moeten het onderscheidende niet zoeken 

in het hard oppositie voeren, maar in onze 

christendemocratische visie op de mens en 

op de maatschappij. Daarbij zullen we steeds 

opnieuw de uitgangspunten moeten mo-

derniseren en aanpassen aan de tijd om ze 

levend te houden. Neem de zorg: medemen-

selijkheid blijft onze eerste opdracht, maar 

we zullen de zorg wel zo moeten hervormen 

en inrichten dat het kan, dat het mag en dat 

het betaalbaar is. Of neem het gezin: dat in-

stituut blijft voor ons van grote waarde, maar 

we hoeven het gezin niet te verengen tot man 

en vrouw. En zo kun je nog wel een aantal 

christendemocratische ijkpunten noemen, 

zoals Europa, de houdbaarheid van de over-

heidsfinanciën en de zorg voor het milieu.’

‘Het ligt aan onszelf of wij ons weten te 

onderscheiden van andere politieke par-

tijen. Als dat lukt, zie ik weer een hoopvolle 

toekomst voor het cda.’

Medemenselijkheid blijft  
onze eerste opdracht
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Tien	jaar	geleden	mocht	ik	de	Heermalezing	uitspreken.1 Daarin 
betoogde ik dat het publieke domein niet van de staat is. Politiek lijkt die 
boodschap inmiddels doorgedrongen. Publieke taken moeten immers wor-
den vermaatschappelijkt en burgerinitiatieven moeten veel meer ruimte 
krijgen. Dat is een dubbelzinnige uitleg. Enerzijds blijft de staat daarmee 
centraal staan: hij vermaatschappelijkt taken en geeft ruimte aan de burger. 
Anderzijds laat de staat los in het vertrouwen dat maatschappelijke organi-
saties publieke taken in overeenstemming met politieke voorkeuren zullen 
uitvoeren en in de overtuiging dat de burger verantwoordelijk is. Daar is het 
nodige tegen in te brengen. In de kern is er nog steeds verondersteld poli-

Het publieke domein is van  
de burger

De auteur is hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University, decaan en bestuurs-
voorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) in Den Haag en 
lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo).

Per saldo hebben privatisering, verzelfstandiging, markt-
werking en decentralisatie het politieke domein alleen maar 
uitgebreid. Het zijn, ondanks de retorische klank van het 
tegendeel, politieke strategieën om beleidsdoelen te realise-
ren. Deze tot mislukken gedoemde wens klinkt evenzeer door 
in de ambivalente pleidooien voor de ‘vermaatschappelij-
king van organisaties’ en in politieke lofzangen op burgerbe-
trokkenheid. De cruciale vraag is of de politiek het publieke 
domein werkelijk aan de burger terug durft te geven, zonder 
specifieke verwachtingen van zelfredzame en verantwoorde-
lijke burgers.

door Paul Frissen
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tiek eigenaarschap. En de notie van burgerschap is ook problematisch: de 
burger zal en moet immers doen wat politiek wordt gewenst.

 

De	miskende	geschiedenis

Het publieke domein is niet van de staat. Ondanks het feit dat de politiek 
zich gretig tot eigenaar heeft verklaard en dat eigenlijk nog steeds doet, 
vertelt de geschiedenis van Nederland een ander verhaal. Daarin is het 
publieke domein meervoudig in rechtsvorm, inrichting, inhoudelijke 
oriëntatie, grondslag. Over de verhoudingen tussen het publieke domein, 
het private domein en het politieke domein hebben bovendien altijd pluri-
forme opvattingen bestaan: subsidiariteit, corporatisme, soevereiniteit in 
eigen kring, en natuurlijk etatisme. Nederland was, in het prachtige beeld 
van historicus De Rooy, een ‘republiek van rivaliteiten’.2

Nederland was een verzuilde natie en de staat was in de verzuiling in 
vele opzichten een lege staat. Politiek moest, op straffe van grote levensbe-
schouwelijke conflicten, bescheiden en terughoudend zijn. De vrijheid van 
het verschil werd constitutioneel beschermd en institutioneel in de zuilen 
geborgd. Pas sinds de opbouw van de verzorgingsstaat is deze combinatie 
van bescherming en verankering minder sterk geworden. De particuliere 
verzorgingsarrangementen werden verstatelijkt. De uitkomst daarvan is 
een omvangrijk maatschappelijk veld van hybride organisaties, die private 
en publieke elementen in zich verenigen en vaak statelijke taken uitvoeren 
en daardoor onder ingrijpende statelijke controle staan.

Deze verstatelijking is, ondanks alle privatisering, verzelfstandiging en 
marktwerking, zelfs uitgebreid. Sterker nog, ondanks de retorische klank 
van het tegendeel is marktwerking op vele terreinen een politieke strate-
gie om beleidsdoelen te realiseren. In de zorg leidt dat bijvoorbeeld tot de 
politieke overtuiging, ook in cda-kring beleden, dat marktwerking om-
zetten en prijzen tegelijk zal matigen en dan ook nog eens de kwaliteit zal 
verbeteren. Mij zijn overigens geen markten bekend waarop deze effecten 
tegelijkertijd worden gerealiseerd. Markten hebben immers geen doelstel-
lingen, laat staan dat ze maakbaar zijn in hun uitkomsten.

Negatief effect van deze aanhoudende verstatelijking is dat de maat-
schappelijke verankering van organisaties in het publieke domein 
ernstig is verzwakt. De woningcorporaties zijn daarvan een schrijnend 
voorbeeld. Kabinet na kabinet pleegt financiële aanslagen. De sector 
zelf ligt onder het vergrootglas van media-aandacht, waarvan de lo-
gica als vanzelf het scandaleuze uitvergroot. De sector biedt ook nog 
eens aanleiding na aanleiding. Verweesdheid is het resultaat: niemand 
neemt het voor de corporaties op. Pogingen, onder meer van branche-



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

Het	verstomde	appel

46

organisaties, om verankering te verdiepen en te verstevigen hebben tot 
nu weinig soelaas geboden. ‘Stem geven aan verankering’ is een inge-
wikkelde opgave.3 De verbinding met de geschiedenis lijkt verbroken. 
De legitimiteit die de traditie kan bieden is daardoor ver te zoeken. De 
miskenning van de geschiedenis is kennelijk niet alleen een politieke 
aangelegenheid. Maatschappelijke organisaties in het publieke domein 
zijn daaraan mede debet.

Nu dan zijn er de grote decentralisatieoperaties. Deze zullen leiden tot 
een paradox van centralisatie. Het rijk zal zich uitbundig blijven bemoeien 

met de uitkomsten van de decentra-
lisatie, gemeenten zullen integrale 
plannen gaan maken en uiteraard 
de regie nemen, maatschappelijke 
instellingen zullen nog meer sub-
sidieverslaving etaleren. Per saldo 
leidt dat tot een uitbreiding van het 

politieke domein. Verstatelijking is nog lang niet aan een einde gekomen. 
De verzorgingsstaat wordt niet afgebroken, eerder voltooid. Zijn gedaante 
is alleen wat grimmiger geworden.4

Vermaatschappelijking

De recentste trend in de onderlinge verhouding van politieke, publieke 
en private domeinen is die van de ‘vermaatschappelijking’. Deze bewe-
ging past in het politieke streven naar een kleinere overheid. In de actuele 
retoriek heet dat overigens het streven naar een compactere overheid 
en een compactere beleidsuitvoering. De staat kan kleiner worden door 
taken niet meer te doen of door deze niet meer zelf te doen. In dat laatste 
geval worden overheidstaken overgedragen aan de samenleving: dat heet 
vermaatschappelijking.5 Enerzijds betekent dit een grotere rol voor maat-
schappelijke organisaties (klassiek of nieuw), anderzijds gaat het om een 
verruiming van het speelveld voor allerlei burgerinitiatieven. In dat geval 
is er altijd sprake van ‘betrokken burgers’. Betrokkenheid is dan niet alleen 
die van het democratisch burgerschap, maar ook die van het maatschappe-
lijk engagement. Daarvoor moet meer ruimte komen.

In de frasering van ‘vermaatschappelijking’ blijkt al onmiddellijk een 
opvatting over eigenaarschap. De taken zijn kennelijk van de staat. Ze 
worden immers overgedragen aan de samenleving. Daaraan ten grondslag 
liggen motieven van betere betaalbaarheid en van een gewenste verklei-
ning van de staat.6 Op het eerste gezicht maakt dat de beweging ook rela-
tief neutraal. Er blijkt immers geen opvatting uit over de wenselijkheid van 

De verzorgingsstaat wordt niet 
afgebroken, maar op grimmige 
wijze voltooid
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deze taken of de relatieve omvang ervan. Dat maakt het politieke compro-
mis uiteraard gemakkelijker.

Het schijnbaar ontbreken van een normatieve grondslag maakt de be-
weging echter ook dubbelzinnig. Hoewel in allerlei beleidsdocumenten 
heel correct van ‘loslaten en overlaten’ wordt gesproken, past op dat punt 
tamelijk veel wantrouwen. Het zal moeilijk blijken de overheid op afstand 
te houden. Dat lukt al niet bij de genoemde decentralisaties, waarbij het 
slecht denkbaar is dat ministers bezorgde Kamerleden zullen repliceren 
dat verschil en ongelijkheid van uitkomst nu eenmaal de bedoeling van 
decentralisatie zijn. En gemeenten worden nu al intensief bezocht door de 
adviesindustrie, die een grote markt voor integrale beleidsplannen en ge-
meentelijk regisseurschap vermoedt.

Bij vermaatschappelijking ziet de politiek organisaties in het publieke 
domein vooral als uitvoeringsorganisaties van politiek gedefinieerde ta-
ken. De verzorgingsstaat wil immers beleidsdoelen realiseren en blijft zeer 
beducht voor gebrekkige kostenbeheersing. Vermaatschappelijking in de 
zorg kan natuurlijk niet betekenen dat wij de helft van ons inkomen daar-
aan besteden. Over uitkomsten van vermaatschappelijking zal de politiek 
uitgesproken oordelen blijven vellen. Dat geldt al helemaal wanneer deze 
uitkomsten de gedaante van verschil en ongelijkheid zullen hebben.

Anders geformuleerd: zal de politiek aanvaarden dat het publieke 
domein een meervoudige werkelijkheid is van uiteenlopende particula-
ristische opvattingen over en vormgevingen van publieke belangen en 
waarden? Het publieke domein is universalistisch noch collectivistisch. 
Collectivisme is een eigenschap van de verzorgingsstaat. De cruciale vraag 
is dus of politiek kan verdragen dat bij vermaatschappelijking sommige 
taken niet meer zullen worden uitgevoerd, dat andere taken op zeer ver-
schillende wijzen worden uitgevoerd en dat op sommige terreinen geheel 
nieuwe en wellicht onwenselijke taken ter hand worden genomen. De 
vraag stellen is hem waarschijnlijk beantwoorden. Alleen al de pogingen 
om het collectief verzekerde deel van de zorg in te perken, laten grote weer-
standen zien. Ook bij burgers overigens.

De	betrokken	burger

De burger staat in het middelpunt van de politieke en bestuurlijke belang-
stelling. Op veel beleidsterreinen doet de regering een klemmend beroep 
op zijn zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Vermaatschap-
pelijking is niet alleen een kwestie van meer ruimte voor maatschappelijke 
organisaties, maar ook voor burgers. Die zijn immers betrokken bij de pu-
blieke zaak. Voor velen klinkt dat als bezuinigingen verbloemende mooi-
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praterij. Dat is ongetwijfeld ook een motief, maar het beroep moet serieus 
worden genomen. Enkele jaren geleden publiceerde het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handvest Verantwoordelijk 
burgerschap. De wrr	heft in een recent rapport een lofzang aan op een 

maatschappelijk zeer actieve burger 
in wie de overheid vertrouwen moet 
stellen.7

Maar opnieuw is wantrouwen 
gepast. Als de regering spreekt over 
verantwoordelijk burgerschap, wil 
de regering kennelijk een ander 
volk, geheel tegen het democrati-

sche principe in dat alleen het volk op dit punt iets te wensen heeft. Ver-
antwoordelijkheid is immers een ambigu begrip: het duidt op een formele 
positie (verantwoordelijk zijn voor), op machtsuitoefening (verantwoorde-
lijkheid nemen), of goed gedrag (de burger gedraagt zich verantwoorde-
lijk). Vooral die laatste betekenis spreekt politici aan.

In zo’n burger moet de overheid ook vertrouwen hebben, betoogt de 
wrr. In genoemd rapport lijken maatschappelijke tegenstellingen ‘in een 
goed gesprek rond het kampvuur’ en met een onafzienbare brij van neo-
logismen te kunnen worden opgelost. Het is een vergelijkbare apolitieke 
interpretatie van burgerschap als in het project G500. Daarin breken jon-
geren met één agenda in verschillende politieke partijen in om politieke 
tegenstellingen te overstijgen. Niet voor niets is woordvoerder Sywert van 
Lienden enthousiast over een kabinet dat met uitruilkaartjes tot stand is 
gekomen. Nieuwe politiek op basis van een consultancyaanpak. Dat het 
kabinet al bijna struikelde na een week burgeroproer over een zeer ideolo-
gisch thema – nivellering – is even ironisch als betekenisvol.

Over burgerschap bestaan nogal wat misverstanden. Zeker ook in Ne-
derland, waar volkomen ten onrechte vertrouwen als de belangrijkste kwa-
liteit van een politieke orde wordt opgevat. Niet vreemd dus dat die orde 
steeds in crisis raakt als de kiezers weer eens massaal van partijvoorkeur 
veranderen. De vaak betreurde volatiliteit van het electoraat is een groot 
compliment voor de democratische volwassenheid van de kiezende bur-
ger. Bij elke verkiezing opnieuw bepaalt hij zijn voorkeur, niet gehinderd 
door al te grote trouw aan één partij. Politiek is de burger volledig geëman-
cipeerd: hij weet dat hij politici niet als vanzelfsprekend moet vertrouwen. 
Democratie is in de eerste plaats een institutie die het wantrouwen in de 
machthebber moet vormgeven: checks-and-balances staan daarin centraal.

Burgerschap is daarom ook een eenzijdige relatie. De burger bepaalt 
autonoom zijn verhouding met de politiek. Politici mogen gepassioneerde 

Als de regering spreekt over 
verantwoordelijk burgerschap, 
wil de regering kennelijk een 
ander volk
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opvattingen hebben over wat burgerschap zou moeten inhouden, maar 
ze gaan er niet over. De burger beslist of hij maatschappelijk actief is, of 
liever afzijdig wil blijven, met wie hij solidair wil zijn en vooral ook met wie 
niet, of hij gaat stemmen, of liever onverschillig is of hij door de kat of de 
hond wordt gebeten. Burgerschap is vooral een idee over vrijheid: het recht 
om de eigen opvatting van het goede leven vorm te geven, om afschuw-
wekkende meningen te mogen verkondigen, om zelf een geloof te mogen 
aanhangen en uitdragen, om met rust te worden gelaten en geheimen te 
koesteren.

We hebben een democratisch stelsel omdat we als burgers verschillend 
zijn, ook in onze opvattingen over burgerschap. De democratie moet dat 
verschil beschermen én mogelijk maken. Tegenover de altijd dreigende 
dictatuur van de meerderheid staat het belang van de minderheid, die de 
kern van de democratie vormt. Elke burger is immers op enig moment en 
op enig terrein in de minderheid.

Dat verbindt maatschappelijke organisaties en burgers. Sterker nog: 
veel maatschappelijke organisaties zijn uitdrukking van verbondenheid 
van burgers in empathie, zorgzaamheid, solidariteit. Maar het zijn uit-
drukkingen van particularistische voorkeuren. De katholiek was solidair 
met de katholiek, niet met de protestant. Een ook nu leven we in een sa-
menleving van minderheden die zich steeds minder verdraagt met het 
collectivisme van de verzorgingsstaat en zijn anonieme en bureaucrati-
sche arrangementen. Dat heeft gevolgen voor vermaatschappelijking en 
burgerbetrokkenheid.

Verschil

In een open samenleving regeert het verschil. Het verschil behoeft be-
scherming door rechtsstaat en democratie en tegelijkertijd beschermt het 
verschil ons tegen een al te opdringerige staat en de al dan niet verborgen 
verlangens van de meerderheidsdictatuur. Daarom ook is er tussen poli-
tiek en burger een kloof nodig. De vrijheid van de burger vraagt om terug-
houdendheid en matiging van politiek. Niet alles in de wereld is immers 
politiek. Dat geldt zeker omdat het belangrijkste instrument voor politieke 
machtsuitoefening de staat is, waaraan burgers om zeer goede redenen het 
geweldsmonopolie hebben toevertrouwd.

Vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid zijn dubbelzinnige 
begrippen. Als het publieke domein al nooit van de staat was, dan valt ver-
statelijking vooral te zien als onteigening. In plaats van vermaatschappelij-
king is dan vooral ontstatelijking een passende strategie. De staat treedt te-
rug, ook in het beslag dat hij fiscaal legt om de collectiviteit te financieren. 
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Organisaties in het publieke domein zijn dan weer en opnieuw verbanden 
van burgers die hun lotsverbondenheid willen vormgeven. Dat impliceert 
natuurlijk ook uitsluiting en verschil. Voor de politiek is dan een belang-
rijke opgave om te bezien of er een vangnet moet zijn, of minima moeten 
worden gegarandeerd, of er naast politieke ook maatschappelijke grond-
rechten moeten zijn.

Burgerbetrokkenheid suggereert het bestaan van een geheel waarbij de 
burger betrokken is. De notie van een geheel is echter net zo problematisch 
als de notie van de gelijkheid. Die is er wel in politieke en juridische, maar 
juist niet in maatschappelijke zin. De burger is voor de staat en het recht 
gelijk. Die gelijkheid is echter alleen zinvol als deze wordt opgevat als een 
gelijkheid van het verschil, zoals ook de democratie pas betekenis heeft als 
we het oneens kunnen zijn en blijven. Een open samenleving is daarom ook 
geen geheel. De wereld is gebroken, is gefragmenteerd. De burger heeft 
het recht zich afzijdig te houden, net zozeer als hij het recht heeft geënga-

geerd of paternalistisch te zijn.
De belangrijkste kwaliteit van 

burgerschap is het recht op afwijking 
en verzet. Het gaat daarom niet aan 
als de staat specifieke verwachtingen 
heeft van zelfredzame en verantwoor-
delijke burgers. Zoals tolerantie be-

tekenisloos is als deze niet geldt voor het onverdraaglijke, moet burgerschap 
politiek ongewenste uitkomsten kunnen hebben. Vrijheid is het recht onver-
antwoord te handelen in de ogen van anderen, ook als die dat tegen mijn eigen 
belang in vinden gaan. Vrijheid is ook recht op vetzucht. De ideale burger 
bestaat niet, gelukkig. Van hem en haar is het publieke domein.

De belangrijkste kwaliteit van 
burgerschap is het recht op 
afwijking en verzet
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Het	is	de	laatste	jaren	heel	gewoon te wijzen op overheersende 
‘logica’s’ in maatschappelijke of professionele praktijken. Er is een ‘me-
dialogica’, die vanuit Hilversum regeert; er is een ‘commerciële logica’, 
die zo dominant is dat deze in ziekenhuizen de ‘zorglogica’ verdringt; een 
‘financiële logica’; een ‘bestuurlijke logica’; enzovoort. Wat hiermee wordt 
aangeduid is een bekend verschijnsel waar Max Weber al op wees: werke-
lijkheidsgebieden die autonoom worden ten opzichte van elkaar, als afge-
sloten systemen met eigen regels, die elkaar niet meer begrijpen en vanuit 
een vanzelfsprekend verstaan van de wereld andere logica’s negeren of 
zelfs bestrijden.1 Het zijn de goden van de deelbelangen en deelperspec-
tieven. Identificatie met een ervan leidt tot een onvermogen tot integraal 
denken. Overal waar professionals aan het werk zijn kan dit gebeuren, ook 
in de politiek.

De ontmantelde overheid en 
de verdwaalde burger

De auteur is bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de Erasmus Universiteit 
te Rotterdam, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer en voorzitter 
van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Over-
heidsdiensten.

De Nederlandse overheid is de afgelopen decennia zonder 
een ‘overkoepelende visie’ het pad van privatisering en ver-
zelfstandiging opgegaan. Sterker, ze is zelf in de greep geko-
men van de dominante logica van een versmalde economi-
sche rationaliteit: de ‘ideologie van de markt’. Nodig is een 
gemeenschappelijk begrip van publieke belangen of van de 
publieke zaak dat overheid en burgers verbindt. Als er een 
‘logica’ zou moeten gelden op het terrein van de staat, dan is 
dat de publieke gerechtigheid.

door Roel Kuiper
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Ik wil in deze korte bijdrage betogen dat de Nederlandse politiek in de 
afgelopen decennia een benadering is kwijtgeraakt die van vitaal belang is 
voor haar functioneren. Misschien moeten we hier van een kerntaak spre-
ken: het afwegen van alle mogelijke belangen – de verscheidenheid aan 
logica’s – aan de hand van een centrale maatstaf. Dat de overheid meent 
dat ze dit niet meer kan en er ook geen pogingen meer toe doet, is een 
ernstig probleem van ons staatkundig functioneren. Een symptoom van 
dit probleem is dat de Nederlandse overheid niet in staat is gebleken in 
de afgelopen decennia te definiëren wat ‘publieke belangen’ zijn. Sterker 
nog: vaak is betoogd dat, gelet op de pluraliteit van politieke gezichtspun-
ten, het zelfs niet mógelijk is vast te stellen wat publieke belangen zijn. De 
‘publieke zaak’ is dus op zoek naar ‘haar verdedigers’, zelfs en ook in de 
politiek. Maar dan is ook de burger, als drager en belanghebbende van de 
publieke zaak, eveneens op zoek naar zijn verdedigers.

De	dominante	logica	van	een	versmalde	economische	rationaliteit

In 2010 heeft de Sociaal-Economische Raad (ser) geconstateerd dat enkele 
decennia geleden, bij de aanvang van het ingrijpende proces van bestuur-
lijke transformatie waarin tal van overheidsbedrijven zijn geprivatiseerd 
en overheidsdiensten verzelfstandigd, de overheid publieke belangen niet 
heeft ‘geïdentificeerd en geoperationaliseerd’.2 Daarom, zo stelde de ser, 
is het nu problematisch om een helder inzicht te krijgen in de maatschap-
pelijke winst van deze bestuurlijke transformatie. Het ontbreekt immers 
aan maatstaven om dit vast te stellen. Over de bestuurlijke archipel die 
sinds de jaren tachtig en negentig ontstaan is – een archipel waarin ver-
schillende logica’s zich hebben gevestigd en waarvan zowel de gewenste 
afstand als nabijheid tot de centrale overheid nog altijd niet bevredigend is 
geregeld – bestaat een levendige maatschappelijke discussie. Burgers ver-
wachten dat verzelfstandigde diensten het algemeen belang dienen en niet 
hun eigen logica erop na houden. Maar de twijfel of dit wel de realiteit is, is 
een vast thema in het publieke debat. Over de uitkomsten van privatiserin-
gen en verzelfstandigingen is inmiddels een kritische stemming ontstaan. 
Hoe is dit zo gekomen?

De Parlementaire Onderzoekscommissie van de Eerste Kamer die on-
derzoek deed naar ‘privatisering en verzelfstandiging van overheidsdien-
sten’ heeft een drietal fasen onderscheiden in dit proces.3 De bestuurlijke 
transformatie die in de jaren tachtig is ingezet, was aanvankelijk gericht 
op de verkoop van staatsbezit om de overheidsfinanciën gezond te maken, 
en wilde de omvang van de overheid verkleinen (fase 1). In de jaren negen-
tig werden nieuwe motieven geformuleerd: marktwerking, deregulering, 
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verzelfstandiging. De Europese interne markt kreeg vorm, nationale over-
heden ontvingen richtlijnen uit Brussel, en in het algemeen vestigde zich 
de gedachte dat de markt wellicht efficiënter en beter kon opereren dan 
de overheid, ook in de publieke sector (fase 2). Vanaf 2000 ontstond een 
kritischer stemming, vooral en allereerst onder het Nederlandse publiek, 
toen de eerste resultaten tegenvielen (ns,	kpn), complexe problemen rond 
marktregulering en toezicht moesten worden opgelost, er onoverdachte 
maatschappelijke kosten bleken te zijn en de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (wrr) de kritische vraag stelde of ‘publieke belangen’ 
wel geborgd waren.

Volgens de onderzoekscommissie is de overheid zonder een ‘overkoe-
pelende visie’ het pad van privatisering en verzelfstandiging opgegaan. De 
vraag doet zich voor of ze niet zelf in de greep was gekomen van een van de 
dominante logica’s. Het is niet moeilijk in te zien hoezeer dit het geval was. 
Het was de dominante logica van een versmalde economische rationaliteit 
die zich deed gelden: de ‘ideologie van de markt’. Die was mede hierom 
een ideologie, omdat ze uitging van onbewezen premissen. Die premissen 
vertelden dat de markt goedkoper kan werken, betere resultaten kan boe-
ken dan een logge en luie overheid, en dat de burger als consument altijd 
tevredengesteld kan worden. Er is zonder twijfel efficiencywinst geboekt, 
maar de vraag of publieke belangen hiermee gediend zijn is een open vraag 
gebleven en de burger is, blijkens recent onderzoek van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau (scp), beslist niet tevreden over het algehele resultaat.4 

In het proces van besluitvorming, 
zo heeft het parlementair onder-
zoek laten zien, is die burger in 
termen van de dominante economi-
sche logica gereduceerd tot ‘consu-
ment’. Dat die burger ook citoyen 
is, belangstellende in de publieke 

zaak, is eigenlijk nooit aan de orde geweest. Ook de overheid heeft het niet 
voor die burger als citoyen opgenomen. En hier is het verband waar ik al 
op doelde: een overheid die verzuimt publieke belangen te identificeren, 
neemt het ook niet op voor de burger als verantwoordelijke actor op het 
publieke domein.

Schepen	in	de	nacht

Dit is natuurlijk een uiterst merkwaardige zaak. Een zichzelf ontmante-
lende overheid draagt eraan bij dat de burger in een wereld waarin grenzen 
verdwijnen en bevoegdheden onduidelijk worden, aan het dolen raakt. 

In het proces van 
besluitvorming is de burger 
gereduceerd tot ‘consument’
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Richard Sennett schreef ooit het beroemde boek The fall of public man. 
Hij had het over de burger die nog slechts toeschouwer was geworden en 
geen houvast meer had aan een ‘dead public space’, waaruit gaandeweg 
ook de krachten van ‘beschaving’ wegsijpelen.5 De vrees dat dit verhaal 
zich voortzet in Europa en Nederland is tastbaar in publieke discussies. 
Juist die vrees vormde de voedingsbodem voor nieuwe discussies over 
verantwoordelijk burgerschap, die juist in de jaren negentig in Nederland 
zijn gevoerd. De aftrap werd gegeven door de wrr, die in 1992 het rapport 
Eigentijds burgerschap deed verschijnen.6 Het rapport deed zonder twijfel 
recht aan een nieuwe politieke werkelijkheid die bezig was te ontstaan. Het 
sprak van de samenleving als een pluraliteit van gemeenschappen, wisse-
lende loyaliteiten en een diversiteit aan belangen, kortom een ‘organisatie-
maatschappij’ zonder één coördinerend centrum. Dat paste bij een nieuwe 
overheid die dat centrum ook niet langer wilde zijn.

Maar met wat de wrr over burgerschap zei betreden we het gebied van 
verbazingwekkende paradoxen. De wrr sprak over ‘neo-republikeins bur-
gerschap’, dat gekenmerkt wordt door een geheel eigen, autonome ethiek, 
die geworteld is in de publieke sfeer. Een van de belangrijkste deugden is 
het ‘verstandig, kundig en verantwoordelijk omgaan met bevoegdheden, 
situaties en machtsposities’. Hier komt de burger als citoyen in volle uit-
rusting naar voren, al was de tekening tamelijk idealistisch en afgestemd 
op de burger met de hogere opleiding. In 1992 verscheen bij de Wiardi 
Beckman Stichting de studie Republiek der weerbaren van Bas van Stokkom, 
met definities van burgerschap in termen van vrijwillige inzet voor de 
samenleving en morele grondwaarden.7 Dit waren dus de aanvangen van 
discussies in de jaren negentig over de betekenis van een ‘publieke moraal’ 
voor geëngageerd burgerschap (Bolkestein), de betekenis en waarde van 
een ‘civil society’, nieuwe vormen van maatschappelijke en politieke par-
ticipatie, burgerfora, cocreatie van beleid, enzovoort. De politiek leek zich 
uit te putten in een taal die erop gericht was de burger te verleiden zich in 
te zetten voor de publieke zaak.

Terwijl deze discussies over eigentijds burgerschap de kolommen van 
de kranten vulden, werkten parlementariërs zich door de dossiers die de 
weg plaveiden naar verdere verzelfstandiging van overheidsdiensten. In 
de discussies die daar werden gevoerd drong de logica van de burger als ci-
toyen nauwelijks door. De burger verscheen in de parlementaire afweging 
vooral als belastingbetaler of als consument. Intussen werden publieke 
diensten op afstand gezet, zowel van de minister, ‘die er niet meer over 
ging’, van het parlement, die daarmee ook op afstand kwam te staan, als 
van burgers, die geen adres meer wisten om met politiek verantwoordelij-
ken over de behartiging van publieke zaken te spreken. Het was dus moge-
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lijk dat marktwerking, deregulering en verzelfstandiging deel uitmaakten 
van een programma van een kabinet, terwijl tegelijkertijd een debat werd 
opgetuigd over nieuwe idealen voor betrokken burgerschap, zonder dat 
het onderling verband werd gelegd. Er werd gesproken over de weerbare 
burger, terwijl diezelfde burger in centrale beslissingen over de inrichting 
van het publieke domein geen positie werd toegedicht. Hier passeerden 
logica’s elkaar als schepen in de nacht.

Hoeder	van	de	publieke	zaak

Welke betekenis moet nu worden gegeven aan dit maatschappelijk debat 
over burgerschap? Was het een compensatie voor het politieke onvermo-
gen om de burger als deelnemer aan de publieke samenleving waar te 
nemen? Was het een manier om aan de politiek duidelijk te maken dat de 
burger meer was dan een belastingbetaler of consument? Interessant is 
dat in deze jaren inderdaad de eerste uitingen van ongenoegen ontstonden 
over de burger die alleen nog maar gevangen werd in het beeld van consu-
ment. De Fortuyn-revolte reageerde zowel op deze beperkte perceptie van 
burger als op de economische logica die zich had gevestigd in publieke za-
ken. Maar hoe ging het daarna? Gaf de ontdekking van de eenzijdige logica 
van veel beleidsdenken nu wel ruimte voor een nieuwe invulling van be-
trokken burgerschap? Drong het door dat de zorg voor samenleving mede 
in handen dient te liggen van burgers als belanghebbenden van een goed 
functionerend publiek domein? Nodig is een gemeenschappelijk begrip 
van publieke belangen of van de publieke zaak dat overheid en burgers 
verbindt en in staat stelt samen bepaalde zaken te behartigen.

In haar rapport Verbinding verbroken? heeft de Parlementaire Onder-
zoekscommissie zich niet willen neerleggen bij de ontkenning van de mo-
gelijkheid om richtinggevend te spreken over publieke belangen. De ver-
lamming die daarvan uitgaat moet worden doorbroken. Het is wel degelijk 
mogelijk een aantal minimumwaarden vast te stellen die we dienen terug 
te zien in de behartiging van publieke belangen. In de eerste plaats moet 
worden onderkend dat publieke belangen weliswaar individueel toegere-
kend worden, maar dat ze daarin niet bestaan (zoals vaak is gedacht in de 
afgelopen decennia). Publieke belangen zijn per definitie maatschappelijke 
belangen; ze komen het functioneren van de samenleving als geheel ten 
goede. Ze zijn essentieel voor de continuïteit, veiligheid en het onbelem-
merd functioneren van die samenleving. Daarom is goede infrastructuur 
van belang, evenals collectieve bescherming, publieke dienstverlening 
en beschikbaarheid van goederen van algemeen nut. De Grondwet noemt 
een aantal publieke goederen, onder meer op het gebied van onderwijs, 
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gezondheidszorg en deugdelijke huisvesting, die iedere burger gelijkelijk 
toekomen.

Het is niet waar dat deze publieke belangen niet vast te stellen zijn of 
niet breed herkenbaar zouden zijn. Burgers geven er blijk van dat ze be-
seffen waar het over gaat. Het klopt dat het aan de politiek is om publieke 
belangen vast te stellen (zoals de ser en de wrr aangeven), maar dat dient 
dan ook wel te gebeuren. De politiek moet zich opwerpen als hoeder van 

de publieke zaak. Als de politiek 
zichzelf niet losmaakt van de do-
minante economische logica, zal 
ze daar moeite mee houden. Er is 
dan ook beslist meer nodig dan 
‘verbindend leiderschap’ of nieuwe 
publicaties die ‘vertrouwen in de 
burger’ uitspreken. De zorg van 
burgers voor leefomgevingen kan 
hartverwarmend zijn, maar deze 

zorg kan alleen iets betekenen als overheden laten zien dat zij belangen 
willen behartigen die op het publieke welzijn van gemeenschappen 
zijn afgestemd. De inzet voor het ‘common good’ als een politiek ideaal 
(en niet louter een economisch ideaal) vraagt dus om het vermogen tot 
afweging van verschillende belangen en motieven. Deze typische taak 
van de overheid vraagt om een maatstaf aan de hand waarvan ze zich het 
gemeenschappelijk goede voor ogen kan stellen. Die maatstaf heet ‘pu-
blieke gerechtigheid’.

Publieke	gerechtigheid

Binnen zowel het cda als de ChristenUnie wordt publieke gerechtigheid 
als richtinggevend beginsel voor het overheidshandelen gezien.8 Als er een 
‘logica’ zou moeten gelden op het terrein van de staat, dan is dat de pu-
blieke gerechtigheid. Deze ‘gerechtigheid’ moet een toepassing vinden in 
de afwegingen en rechtsvragen die spelen op het publieke domein. Dit gaat 
over eerlijkheid en billijkheid, maar ook over normering van keuzes die 
gemaakt moeten worden in ieders belang. Dat is een gerechtigheid die niet 
alleen ieders recht beschermt, maar zo en bovendien het welzijn van een 
samenleving dient. Dit gerechtigheidsidee vindt een diepe grond in noties 
van verbondenheid, dienstbaarheid, heelheid en sjalom. Het opent wegen, 
bevrijdt en geeft ruimte om te leven. Het is deze publieke gerechtigheid 
die het gemeenschappelijk goede in een samenleving op het oog heeft. 
Publieke gerechtigheid brengt daarmee een gebalanceerde visie op de 

De politiek moet zich opwer-
pen als hoeder van de publieke 
zaak. Als ze zichzelf niet los-
maakt van de dominante eco-
nomische logica, zal ze daar 
moeite mee houden
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publieke zaak tot leven. Zonder deze maatstaf kan zo’n visie niet ontstaan 
en zijn we aan de goden van de deelbelangen overgeleverd.

Het punt is nu dat in de wijze waarop in de afgelopen decennia over-
heidsbeleid is geformuleerd en uitgevoerd, het zicht op de publieke zaak 
vertroebeld is geraakt door de dominantie van de economische logica. Bur-
gers hebben dat door; voor hen is een politiek die geen richting meer wijst 
en zichzelf van veel zeggenschap berooft en zich niet onderscheidt van een 
dominante economische logica, geen hoeder van het algemeen belang. Wat 
de inzet van burgers voor de samenleving betekent, is daarom evenmin erg 
duidelijk. Op een of andere manier is de maatschappelijke discussie over 
privatiseringen en verzelfstandigingen symbool komen te staan voor dit 
gemis aan publieke afwegingen in het hart van de politiek. Wil de burger 
weer aangesloten worden bij het centrale politieke vertoog, dan zal het in 
dat vertoog zelf moeten komen tot de benoeming van publieke belangen. 
Daarvoor zijn afwegingen nodig die alles te maken hebben met een door 
de politiek gekozen invulling van publieke gerechtigheid. Alleen zo kan er 
weer zicht ontstaan op een publiek domein dat de verbinding vormt tussen 
overheden en burgers in dit land.

 Noten
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Geen managers, weg met onnodig papier-

werk, en vertrouwen op het vakwerk en de 

creativiteit van de verpleegkundigen; zo 

eenvoudig is de stille revolutie van Jos de 

Blok. ‘In 2006 is Buurtzorg Nederland op-

gericht, met als doel een transitie teweeg 

te brengen in de thuiszorg. De afgelopen 

twintig jaar is de zorgsector enorm verbu-

reaucratiseerd en “vereconomiseerd”: de 

nadruk is steeds meer komen te liggen op 

het leveren van producten en productie, en 

steeds minder op de wenselijke uitkomsten. 

Mede daardoor zijn de kosten onnodig ge-

stegen, is de kwaliteit gedaald en is het werk 

er voor zorgprofessionals niet aantrekkelij-

ker op geworden.’

‘Met Buurtzorg Nederland wilden we 

laten zien dat met het teruggrijpen op de 

oude principes van het vroegere kruiswerk, 

het vereenvoudigen van de organisatie en 

het ter discussie stellen van de wijze waar-

op de zorg wordt gefinancierd, de kwaliteit 

aanzienlijk zou verbeteren en de kosten 

omlaag zouden gaan. Inmiddels hebben di-

verse onderzoeken laten zien dat Buurtzorg 

het hoogst scoort op tevredenheid van cliën-

ten (9,1) en medewerkers (9), en dat de kos-

ten aanzienlijk lager zijn vergeleken met de 

rest van de branche.’

‘Er werken nu 6500 wijkverpleegkundi-

gen en ziekenverzorgenden in 560 teams 

van tien tot twaalf collega’s verspreid over 

heel Nederland, en Buurtzorg groeit nog 

steeds met circa honderdvijftig collega’s 

per maand. Door de teams de volledige ver-

antwoordelijkheid te geven over de zorgver-

lening in de buurt waar ze werken (met vijf- 

tot tienduizend inwoners) is er vrijwel geen 

management nodig. Zelfsturende teams 

zijn in staat om alle voorkomende vragen 

Jos	de	Blok	(1960)

Oprichter en directeur van Buurtzorg Nederland, 
de snel groeiende thuiszorgorganisatie.

INTErmEzzo
Jos de Blok

‘Naar een zorgzame samenleving 
in plaats van een verzorgende 
maatschappij’



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

59INTErmEzzo
en problemen zelf op te lossen. Zij bedienen 

alle doelgroepen cliënten die thuis zorg no-

dig hebben: terminale cliënten, chronisch 

zieken, mensen die moeten herstellen na 

ziekenhuisopname, kwetsbare en demen-

terende ouderen. De noodzakelijke admi-

nistratie is tot een minimum teruggebracht 

en de overheadkosten zijn een fractie in ver-

gelijking met die van andere organisaties: 

geen managementlagen en een hoofdkan-

toor met dertig medewerkers voor de nood-

zakelijke administraties. Alles ondersteund 

door een zelf ontwikkeld it-systeem dat 

papieren uitwisseling overbodig maakt en 

professionals in staat stelt kennis en erva-

ringen uit te wisselen.’

* * *
‘De zorgvisie van Buurtzorg is gebaseerd 

op het versterken van mogelijkheden van 

mensen. Het weer leren omgaan met han-

dicaps, beperkingen en ziekten is soms een 

ingewikkeld proces. Daar zijn vakmensen 

voor nodig die kennis hebben van wat mo-

gelijk is. In hoeverre kan iemand na een 

hersenbloeding herstellen, wat kan iemand 

met ms nog zelf doen, hoe kan de familie 

ondersteund en betrokken worden? Om 

de meest optimale oplossingen te creëren 

zijn vakmanschap en autonomie van de 

verpleegkundige belangrijke voorwaarden. 

Dat is wat anders dan wasbeurten leveren. 

Door de werkwijze zijn cliënten eerder uit 

zorg en hebben ze minder zorg nodig. Tege-

lijkertijd wordt aan netwerken in de buurt 

gebouwd waarmee ook andere cliënten hun 

voordeel kunnen doen, zodat steeds meer 

“zorgvragen” in het informele circuit kun-

nen worden opgelost. Dit geldt overigens 

ook voor zorg aan jeugd en gezin (Buurtzorg 

Jong) en mensen met psychiatrische proble-

men (BuurtzorgT). Voor de huishoudelijke 

zorg is in 2010 Buurtdiensten opgericht, 

dat ondanks de te lage tarieven in tachtig 

gemeenten actief is. Door de werkwijze van 

Buurtzorg zijn de professionals, cliënten 

en informele zorgverleners aan zet. Door 

de onderlinge dynamiek ontstaan nieuwe 

mogelijkheden, nieuwe oplossingen die er-

toe bijdragen dat we de komende tientallen 

jaren de vraag naar zorg op een humane en 

zorgzame manier kunnen beantwoorden.’

‘De politiek heeft de afgelopen twintig 

jaar “oplossingen” voor de ouderenzorg be-

dacht die een enorm kostenopdrijvend ef-

fect hebben gehad, de professionals gefrus-

treerd hebben hun werk te doen en cliënten 

opgezadeld hebben met onnodige zorg en 

zorgafhankelijkheid. Laten we leren van 

het verleden.’

Om de meest optimale oplos-
singen te creëren zijn vakman-
schap en autonomie van de 
werknemer belangrijke voor-
waarden. Dat is wat anders dan 
wasbeurten leveren.’
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Goed	nieuws	voor	christendemocraten: het maatschappelijk mid-
denveld staat weer midden in de belangstelling.1 De term wordt niet veel ge-
bruikt; vaker gaat het over ‘civil society’ of ‘burgerinitiatieven’. Iedereen, van 
links tot rechts, zoekt vitaliteit waar christendemocraten die van oudsher al 
zochten, namelijk in de hoek die geen markt en geen staat is, maar een sfeer 
van burgers zelf. Het oude maatschappelijk middenveld bestond uit steeds 
groter wordende organisaties, die de afgelopen halve eeuw steeds meer in de 
sfeer van de overheid en de markt zijn getrokken en daarmee hun eigenheid 
zijn kwijtgeraakt. Scholen, zorginstellingen en woningcorporaties bij-
voorbeeld zijn niet meer van burgers zelf. Ze zijn overheidsbureaucratieën 
geworden in een marktjasje. Daar is de laatste jaren veel kritiek op, vanuit 
vrijwel alle politieke richtingen. Vermoedelijk daarom zien we de zoektocht 
naar wat eigen is aan burgers in termen zoals civil society, en ook wel in de 
verwante termen burgerkracht, burgerinitiatief en actief burgerschap.

Op zoek naar het 
maatschappelijk walhalla

Evelien Tonkens is hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, 
afdeling Sociologie en Antropologie, en het AISSR. Imrat Verhoeven is universitair 
docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Politicologie, 
en het AISSR.

Het eigenverantwoordelijkheidsvertoog van de Nederland-
se overheid roept vooral negatieve gevoelens op: wij hebben 
ons slechte burgers betoond, omdat we onze publieke plich-
ten onvoldoende zijn nagekomen. In Engeland is te zien dat 
dezelfde boodschap op een minder verwijtende, meer energie-
ke, toekomstgerichte manier kan worden gebracht. Van Zwe-
den valt te leren dat de democratische waarde van de civil 
society erkenning en bescherming behoeft.

door Evelien Tonkens & Imrat Verhoeven
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In dit artikel belichten wij de populariteit van burgers en civil society 
vanuit de oproep van overheden aan burgers om zich maatschappelijk nut-
tig te maken door zelforganisatie, vrijwillige zorg aan kwetsbare mensen 
en bewonersinitiatieven in de buurt. We analyseren daarbij de gevoelsre-
gels die overheden communiceren, regels waarmee ze op burgers over-
dragen wat legitieme gevoelens zijn bij de publieke zaak. We maken een 
vergelijking tussen de Nederlandse en de Engelse regeringen. Deze twee 
confronteren we ten slotte met wat het walhalla van ‘doe-het-zelfburger-
schap’ zou moeten zijn: Zweden.

Nederland	versus	Engeland:	de	Wmo	en	Big	Society

De Nederlandse overheid verwacht in toenemende mate van burgers dat 
zij zich actief inzetten voor hun eigen welzijn (gezondheid, werk, integra-
tie) en voor de sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid van de ge-
meenschap. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) speelt hierbij 
een centrale rol. De Wmo wordt vaak ‘participatiewet’ genoemd, omdat hij 
kwetsbare burgers oproept om ‘mee te doen’ en weerbare burgers om als 
vrijwilliger informele hulp aan kwetsbare groepen te bieden. Sinds kort 
wil de Nederlandse overheid bovendien dat burgers taken overnemen die 
tot op heden door de overheid werden uitgevoerd, zoals zorg en hulp aan 
kwetsbare mensen of het beheer van buurthuizen, bibliotheken en andere 
publieke voorzieningen. Het risico is groot dat dit beleid burgers instru-
mentaliseert en ombuigt in de richting die de overheid verlangt, ten koste 
van de intrinsieke motivatie van burgers en ten koste van hun kritische rol 
jegens de overheid. Onder het kabinet-Rutte i breidde deze participatie-
agenda zich uit met nieuwe politieke denkbeelden over actief burgerschap 
die inspiratie zoeken bij de Big Society-gedachte.

Al weer bijna drie jaar geleden lanceerde de Engelse regering van David 
Cameron het concept van Big Society, als tegenhanger van Big Govern-
ment. In plaats van een centralistische, top-down benadering koos de 
conservatief-liberale coalitie voor decentralisering gericht op meer vrij-
willigerswerk, veel meer beslissingsmacht op lokaal en buurtniveau, en 
het openbreken van publieke dienstverlening voor sociale ondernemers, 
coöperaties en bedrijven. Dit moest leiden tot meer keuzemogelijkheden, 
betere toegankelijkheid, meer betrokkenheid bij en meer grip van burgers 
op de publieke dienstverlening.

Vier	verschillen	in	het	aanspreken	van	burgers

Ondanks overeenkomsten tussen de Wmo en de Big Society, zijn er belang-
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rijke verschillen in de manier waarop de overheid burgers aanspreekt. De 
Wmo appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers, terwijl 
Big Society inspeelt op hun empowerment. De Nederlandse overheid 

spreekt burgers aan op hun plicht 
om voor anderen en de gemeen-
schap te zorgen, terwijl in Engeland 
burgers worden uitgenodigd om 
initiatieven te nemen en zelf publie-
ke diensten te verzorgen.

In deze manieren van aanspre-
ken schuilen vier tegenstellingen. 
De eerste betreft de vraag wie er 

debet is aan de te grote verzorgingsstaat. In Nederland krijgen burgers de 
schuld, omdat zij wachten op de overheid om hun problemen op te lossen 
of omdat ze te veeleisend zijn en te weinig zelf de schouders onder de pu-
blieke zaak zetten: ‘Burgers [worden] steeds meer in de positie van consu-
ment en cliënt van publieke diensten en zorg (…) gebracht, en steeds min-
der in de positie van betrokken en verantwoordelijk burger. Het draagt bij 
aan een klimaat waar voor de oplossing van ieder probleem naar de over-
heid wordt gekeken en creativiteit, betrokkenheid en oplossingsvermogen 
van mensen verloren gaat of zich slechts in kritiek op de overheid uit. Die 
situatie is niet houdbaar.’2

Binnen dit betoog is het voor burgers legitiem om negatieve gevoelens 
jegens andere burgers te koesteren; het moedigt burgers ook aan om zich 
schuldig te voelen over het ‘falen’ van hun eigen verantwoordelijkheid 
wanneer zij hulp nodig hebben: ‘Het is niet meer van deze tijd dat je als 
inwoner van dit land maar hoeft te kikken en de één of andere overheidsin-
stantie lost jouw probleem op.’3

In Engeland, daarentegen, is de overheid de schuldige. In het Big Socie-
ty-vertoog wordt burgers duidelijk gemaakt dat het gerechtvaardigd is om 
negatieve gevoelens te koesteren jegens de overheid: ‘Centralistisch, top-
down bestuur ontneemt burgers die een beroep doen op publieke diensten 
niet alleen het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid, maar 
maakt de uitvoerende professionals (ook) machteloos en vervreemdt hen 
van de gemeenschappen die zij dienen.’4

De tweede tegenstelling heeft te maken met de invloed van burgers. In 
Nederland worden burgers geacht niet meer macht te krijgen, maar juist 
meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, zoals ze dat ook deden tijdens 
de verzuiling, vóór de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat: ‘Waar het 
vroeger gewoon was dat mensen zelf de verantwoordelijkheid namen (…) 
is er de laatste jaren een verschuiving (…) opgetreden. (…) Maar het kabinet 

Ondanks overeenkomsten  
tussen de Wmo en de Big Socie-
ty, zijn er belangrijke verschillen 
in de manier waarop de over-
heid burgers aanspreekt
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stelt de eigen verantwoordelijkheid van mensen (weer) meer centraal.’ Het 
is legitiem om negatief te denken over burgers die dit niet doen: ‘Voor de 
geloofwaardigheid van het stelsel is het van belang dat in de samenleving 
het gevoel bestaat dat mensen zelf en samen doen wat ze zelf en samen 
kunnen.’5 In Engeland wordt delegatie van bevoegdheden van nationale 
overheid naar lokale overheden en buurten voorgesteld als hoogstnoodza-
kelijk om meer macht bij burgers te leggen. Het is legitiem voor burgers 
om zeggenschap te eisen.6

De derde tegenstelling zit in de vermoeide versus energieke toon, in 
plicht versus plezier. De Nederlandse teksten staan bol van de plichten van 
burgers. Ze moeten bijdragen aan ‘sociale cohesie’ en ‘sociale stabiliteit’ 
door ‘actieve inzet’ te tonen.7 Teksten zoals deze impliceren negatieve ge-
voelsregels; ze legitimeren vermoeidheid tegenover medeburgers die niet 
altijd ‘het normale’ doen en toch ‘van alles van andere mensen of de over-
heid verwachten’.8 De Engelse manier van praten over sociale participatie 
en empowerment is energiek, optimistisch en positief. In haar teksten pro-
beert de Engelse overheid burgers te verleiden en schetst ze een wenkend 
perspectief. De geanalyseerde teksten staan bol van positieve gevoelsregels 
zoals: ‘Het geven van tijd kan ons een goed gevoel over onszelf geven en 
tegelijkertijd bijdragen aan andere aspecten van het leven (…).’9

De vierde en laatste tegenstelling zit in het aanspreken van burgers als 
individu of als lid van gemeenschappen. De Nederlandse overheid, met 
haar nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, spreekt in haar teksten 
niet zozeer over gemeenschappen als wel over individuele burgers. Zij 
moeten leren zich verantwoordelijk te gedragen; autonoom, en in over-
eenstemming met de eigen capaciteiten. Vrijwilligerswerk is bij uitstek 
het voertuig daarvoor. Met vrijwilligerswerk zijn burgers niet langer 
alleen consumenten van publieke diensten, maar leveren zij ook een 
actieve bijdrage. In Engeland wordt de gemeenschap gepresenteerd als 
essentieel voor het individu en als bron van hoop. Opdat de lokale ge-

meenschappen de lokale uitdagin-
gen het hoofd kunnen bieden, wil 
de regering-Cameron een nieuwe 
generatie opbouwwerkers opleiden 
en de oprichting van buurtgroepen 
vooral in de achterstandswijken 
stimuleren.10 De tegenstelling tus-
sen de gevoelsregels die de overhe-

den hanteren is die tussen ‘jij’ als individu die geacht wordt een actieve 
bijdrage te leveren en ‘wij’ die er samen voor staan als gemeenschap.

De norse, bijna barse toon in de Nederlandse teksten staat in scherp 

De norse, bijna barse toon  
in de Nederlandse teksten staat 
in scherp contrast met de  
passie in de Engelse documen-
ten en toespraken
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contrast met de passie in de Engelse documenten en toespraken. Bij de 
Engelse overheid ligt het accent op de hartstocht die door veranderingen 
kan worden opgewekt. Deze veranderingen zijn meer dan bezuinigingen, 
ze beloven een nieuwe en spannende toekomst: ‘We willen deze dingen 
niet alleen maar omdat we ons een Big Government-benadering niet langer 
kunnen veroorloven, maar omdat een Big Society gewoon een betere en 
gezondere samenleving is met meer gevoel voor welzijn, humaniteit en 
waardigheid.’11 In de Nederlandse teksten is er geen spoor te vinden van 
opwindende sociale vooruitzichten, maar wordt er vooral gewezen op de 
noodzaak van het geformuleerde beleid: ‘De overheid dient zich te beper-
ken tot wat haar kerntaak is: zorg voor de publieke zaak, onderwijs, veilig-
heid en openbare orde, maar zal voor het overige meer vertrouwen moeten 
geven en verantwoordelijkheden laten aan betrokken burgers.’12

Nederlands	chagrijn	of	Engels	optimisme?

In beide landen is er sprake van ingrijpende bezuinigingen. Niettemin 
zien we dus grote verschillen in de manier waarop beide overheden hun 
burgers aanspreken en een beroep doen op hun (actief ) burgerschap. In 
Nederland ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, terwijl in En-
geland de overheid burgers aanspreekt in termen van empowerment. De 
twee ‘aanspreekvormen’ dragen zeer verschillende regels uit over wat legi-
tieme gevoelens in het publieke domein zijn.

Het eigenverantwoordelijkheidsvertoog van de Nederlandse overheid 
roept vooral negatieve gevoelens op: wij hebben ons slechte burgers be-
toond omdat we onze publieke plichten onvoldoende zijn nagekomen. We 
behoren ons te schamen en schuldig te voelen omdat we passief zijn en 
onze toch al overbelaste verzorgingsstaat met steeds meer werk hebben op-
gezadeld. Het is als een kind (de burger) die door de ouder (de overheid) de 
les wordt gelezen. Het contrast met Engeland is groot. Wanneer de Engelse 
overheid spreekt over empowerment, verleidt ze haar burgers, verbindt 
ze een positief gevoel aan actief burgerschap en maakt ze het tot iets van 
wat ‘wij als burgers doen’. De overheid is de boosdoener en burgers zijn zo 
goed om de zorg voor de gemeenschap waar mogelijk op zich te nemen. Als 
burger kun je mee gaan doen zonder emotionele stress te ervaren.

De grote vraag is welke manier van aanspreken verleidelijker is voor 
burgers. Onderzoek van het scp laat zien dat veel burgers de boodschap 
om eigen verantwoordelijkheid te nemen in algemene zin gegrond vin-
den.13 Maar misschien denken ze daarbij vooral aan andere mensen die 
op deze manier tot de orde geroepen kunnen worden. Ze zijn in elk geval 
een stuk minder enthousiast over die boodschap als deze dichterbij komt 
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en op henzelf betrekking krijgt, en al helemaal als deze boodschap van de 
overheid komt. Het zou dus goed kunnen dat Nederlandse politici zich met 
hun negatief getoonzette verantwoordelijkheidsvertoog in de eigen voet 
schieten. De positief getinte Engelse benadering schept hogere verwach-
tingen. Als die niet worden waargemaakt, kan dat echter ook tot woede en 
teleurstelling leiden.

Zweden:	autonomie	voor	de	civil	society

Nederland en Engeland verschillen dus sterk in de toon die ze tegen bur-
gers aanslaan, maar in beide gevallen wil de overheid dat de civil society de 
agenda van de overheid overneemt en uitvoert. Er zijn echter ook landen 
waarin de overheid de civil society juist autonoom wil laten zijn, en een ei-
gen geluid wil laten klinken. Zweden is daarvan een goed voorbeeld. Zwe-
den kent een lange traditie van volksbewegingen.14 Bovendien is 85 pro-
cent van de Zweden lid van maatschappelijke organisaties, en 38 procent is 
actief lid.15 Toen de verzorgingsstaat zich na de Tweede Wereldoorlog ont-
wikkelde, ging dit in Zweden niet gepaard met een afname van burgeracti-
viteit. Er was daarentegen een toename van het aantal leden en vrijwilligers 
binnen organisaties, bijvoorbeeld ouderverenigingen en patiëntenvereni-
gingen.16 Ook in Zweden wordt meer van vrijwilligers gevraagd om kosten 
te drukken.17 Samenwerking tussen civil society en overheid is daarbij 
noodzakelijk, maar dan wel op basis van wederzijdse autonomie en erken-
ning van elkaars eigenheid. Samenwerking vereist een gelijkwaardige rela-
tie tussen de betrokken actoren. Partnering is het nieuwe ideaal.18 De civil 
society moet de publieke sector aanvullen en niet vervangen.19

De civil society wordt in Zweden eerst en vooral een democratische 
waarde toegedicht. Ze speelt een cruciale rol in de verdieping en vitalise-
ring van de democratie. Wat vrijwilligers bijdragen aan de samenleving, 
zo stelt een overeenkomst tussen de nationale en regionale overheden en 
de civil society uit 2008, ‘kan door geen enkele andere actor geleverd wor-
den’.20 Civil society-organisaties geven mensen een stem; ze bieden mo-
gelijkheden om problemen te agenderen, om een mening te vormen en bij 
te stellen, om andere mensen te vertegenwoordigen en om invloed uit te 
oefenen. Daartoe moeten organisaties zich kritisch kunnen opstellen zon-
der het risico dat dit ten koste gaat van samenwerking of financiële steun.21 
Om deze democratische rol goed te kunnen spelen, in weerwil van het 
grotere beroep op vrijwilligers vanwege de herziening van de verzorgings-
staat, onderschrijven alle betrokken partijen in de overeenkomst gemeen-
schappelijke principes, waaronder autonomie en onafhankelijkheid en 
onderlinge dialoog. In Zweden is de eigen verantwoordelijkheid van bur-
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gers kortom eerst en vooral een democratische verantwoordelijkheid.
Wie de civil society echt een warm hart toedraagt, grijpe nu zijn kans. 

De Nederlandse stijl om dit te doen kan in twee opzichten inspiratie van 
het buitenland opdoen. In Engeland valt te zien dat dezelfde boodschap op 

een minder verwijtende, meer ener-
gieke, toekomstgerichte manier te 
brengen is. Van Zweden valt te leren 
dat de democratische waarde van de 
civil society erkenning en bescher-
ming behoeft. Juist nu de civil soci-
ety omarmd wordt en nodig geacht 
om de verzorgingsstaat overeind 

te houden, is extra inspanning nodig om te zorgen dat deze sfeer ook echt 
autonoom kan functioneren en risicoloos kritisch kan zijn ten opzichte van 
zowel markt als overheid.
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De	laatste	jaren	doet	de	politiek	een	groter	beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers, vooral (en steeds meer?) om voor zich-
zelf te zorgen, maar ook om zich in te zetten voor andere mensen en voor 
het oplossen van collectieve problemen. Ik richt me in dit artikel op het 
nemen van verantwoordelijkheid voor anderen en voor collectieve aangele-
genheden door (burger)participatie. Ik wil drie vragen beantwoorden:

1. Hoe is het gesteld met de participatie en de bereidheid daartoe?
2. Hoeveel steun is er voor het streven naar meer eigen verantwoordelijk-

heid?
3. Zal het benadrukken van eigen verantwoordelijkheid tot meer partici-

patie leiden?
Bij de beantwoording maak ik gebruik van diverse onderzoeken van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau onder de Nederlands(talig)e bevolking 
van 18 jaar en ouder.

Participatie als eigen 
verantwoordelijkheid

De auteur is hoogleraar Civil Society aan Tilburg University en hoofd van de sector 
Participatie, Cultuur en Leefomgeving van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In weerwil van grote bezorgdheid over de vermeende toena-
me van egoïsme en onverschilligheid, is het sociale en poli-
tieke engagement nog steeds hoog in Nederland. Van het 
hameren door de politiek en overheid op meer eigen verant-
woordelijkheid van de burgers valt geen grotere participatie 
te verwachten. Burgers wantrouwen de intenties van de over-
heid, voelen zich miskend of in hun sombere beeld over de 
maatschappelijke betrokkenheid bevestigd. Laat vrijwillige 
participatie vooral een eigen verantwoordelijkheid blijven.

door Paul Dekker
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Hoe	staat	het	met	de	participatie?

Dit is de meest feitelijke vraag en men zou mogen vermoeden dat die dus 
het simpelst te beantwoorden is, maar dat valt tegen. De informatie moet 
ontleend worden aan bevolkingsenquêtes en de uitkomsten daarvan zijn 
sterk afhankelijk van de exacte vraag en het kader waarin die vraag wordt 
gesteld. Daardoor worden verschillende associaties bij de ondervraagden 
opgeroepen. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of men bij vrijwilligerswerk 
het beeld oproept van echt werk dat onbaatzuchtig met regelmaat voor 
onbekenden wordt verricht, of eerder het beeld van ‘wel eens wat doen’ 
voor de sportclub of de school van het eigen kind. In figuur 1 staan een paar 
tijdseries bij elkaar uit het scp-onderzoek ‘Culturele veranderingen in 
Nederland’ met daaronder de gebruikte vragen.

Sinds 1975 is de protestgeneigdheid duidelijk toegenomen. De sinds 
1980 gemeten deelname aan collectieve acties en de sinds 1993 nagevraag-
de participatie als vrijwilliger en als informele helper vertonen fluctuaties, 
maar geen trendmatige toe- of afname. Andere data vertonen soms stij-
gingen, soms dalingen en vaak onwaarschijnlijk grote schommelingen, 
maar bij elkaar genomen geven ze geen aanleiding trends te constateren. 
Nederland komt uit Europese vergelijkingen ook nog steeds als een van de 
landen met het hoogste percentage vrijwilligers.1

Protestgeneigdheid loopt als enige op en is natuurlijk geen feitelijke ac-
tiviteit. Ze is ook eerder een onderschreven gedragsnorm dan een serieuze 
voorspelling van het eigen gedrag. Gedrag hangt af van omstandigheden 
en het ontbreken van participatie is geen bewijs voor gebrekkig engage-
ment. Er is niet altijd een reden voor protest en er is ook niet altijd een aan-
leiding voor informele hulp of een concrete vraag naar vrijwilligerswerk. 
Wie heel graag wil, kan altijd wel een participatiemogelijkheid vinden, 
maar daarom is het nog geen smoesje als mensen zeggen dat ze niet ge-
vraagd zijn en simpelweg niet weten of hun buren hulp willen.

In ons Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) tonen mensen 
grote bezorgdheid over de toename van egoïsme en onverschilligheid. 
De manier waarop we met elkaar omgaan staat boven aan de lijstjes 
maatschappelijke problemen. Zo’n vier op de vijf Nederlanders is van 
mening dat het in ons land ‘steeds meer ieder voor zich’ wordt.2 Praat 
men door over deze publieke zorgen en beelden, dan valt het vaak wel 
mee. In de eigen omgeving ziet men nog wel veel betrokkenheid en als 
we in een gespreksgroep van ons onderzoek met mensen die elkaar niet 
kennen een rondje maken over wat men zoal voor anderen of de samen-
leving doet, dan zijn de deelnemers positief verrast over wat er allemaal 
wordt gedaan. Dat verbetert de stemming, maar men kan moeilijk gelo-
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ven dat het buiten de groep misschien ook wel meevalt met het gebrek 
aan participatie.

Wat	is	de	steun	voor	meer	eigen	verantwoordelijkheid?

Laten we eerst naar enkele algemene voorkeuren voor eigen verantwoorde-

Figuur	1.	Ontwikkelingen	van	sociaal	en	politiek	engagement,	

1975-2011	(in	%)

Protestgeneigdheid: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u werkelijk iets zou probe-

ren te doen, als u dacht dat de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaar-

dige wet aan te nemen? Zou dat zeer waarschijnlijk zijn, enigszins waar-

schijnlijk of onwaarschijnlijk?’ = (zeer/enigszins) waarschijnlijk.

Collectieve actie: ‘Heeft u zich in de afgelopen twee jaar wel eens samen met 

anderen actief ingespannen voor een kwestie … die landelijk of nationaal 

van belang is of die betrekking heeft op wereldproblemen als vrede en 

armoede?’ en ‘… die van belang is voor uw gemeente, voor een bepaalde 

groep in de gemeente of voor uw buurt?’ = ja (eenmaal of tweemaal).

Vrijwilligerswerk: ‘Verricht u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen: onbetaald 

werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging?’ 

= ja.

Informele hulp: ‘Biedt u kosteloos hulp aan zieke of gehandicapte familiele-

den, kennissen of buren?’ = ja.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-2010/11. 
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lijkheid kijken. In tabel 1 staan drie stellingen. De eerste twee bepleiten met 
slechts enkele woorden verschil voor een minder overheidsafhankelijke 
houding van burgers, en de derde voor een meer aan burgers overlatende 
houding van de overheid. Alleen de tweede krijgt een absolute meerderheid, 
maar bij alle drie zijn er duidelijk meer voorstanders dan tegenstanders.

Tabel	1.	Steun	voor	meer	eigen	verantwoordelijkheid,	2012	(in	%)

‘Mensen moeten 
meer zelf ver-
antwoordelijk 
zijn en minder 
rekenen op over-
heidsvoorzie-
ningen.’ (cob)

‘Mensen moeten 
meer zelf ver-
antwoordelijk 
zijn voor hun 
welzijn en min-
der rekenen op 
overheidsvoor-
zieningen.’ (eev)

‘De overheid 
zou meer moe-
ten overlaten 
aan burgers 
zelf.’ (eev)

Zeer oneens 3 2 2

Oneens 19 14 17

Neutraal/geen 
mening 

31 27 39

Eens 38 42 34

Zeer eens 10 15 8

Bron: Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) 2012 (n = 4.874); En-

quête Eigen Verantwoordelijkheid (eev) 2012 (n = 3.359).

Natuurlijk is de steun voor meer eigen verantwoordelijkheid niet overal 
even groot in de bevolking. Zo is de instemming met de eerste stelling 
(cob) geringer bij vrouwen (42%) dan bij mannen (52%) en lager bij mensen 
uit een huishouden met een benedenmodaal inkomen (42%) dan uit een 
bovenmodaal huishouden (52%). De grootste verschillen zijn er tussen 
mensen met verschillende partijvoorkeuren. Van de vvd-aanhang onder 
de geënquêteerden is 73% het met de stelling eens, van de cda’ers 62%, de 
sgp’ers 61% en de d66’ers 57%. Aan de andere kant blijft de teller staan op 
31% bij de sp, 33% bij de PvdA en 36% bij GroenLinks. Mensen met een ande-
re of nog geen partijvoorkeur zitten meer rond het bevolkingspercentage, 
maar de genoemde verschillen laten wel zien dat de terminologie van eigen 
verantwoordelijkheid (en zelfredzaamheid, om maar niet te spreken van 
betutteling en bemoeizucht van de overheid als tegenbegrippen) krachtige 
politieke reflexen oproept.
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In toelichtingen op hun voorkeuren zijn misbruik van publieke voor-
zieningen en de norm van individuele zelfstandigheid belangrijk om het 
pleidooi voor meer eigen verantwoordelijkheid te steunen, en angst voor 
meer ongelijkheid en compassie met zwakkeren belangrijk om het af te 
wijzen. De politiek en overheid als houders van het pleidooi worden vaak 
met argwaan bekeken: die zijn vooral uit op bezuinigingen en nemen zelf 

Tabel	2.	Voorkeuren	voor	de	zorg	voor	ouderen,	2011	(in	%)

‘Welke van de volgende drie mo-
gelijkheden heeft het meest uw 
voorkeur als het gaat om de zorg 
voor ouderen?’

Allen 60+a 

Infor-
mele hel-
persb

Men-
sen die 
willen 
bezuini-
genc

1. De overheid garandeert voor-
zieningen voor hulpbehoevende 
ouderen. Wanneer de kosten stij-
gen heft zij extra belasting.

34 42 28 33

2. De overheid is verantwoordelijk 
voor hulpbehoevende ouderen, 
maar probeert de kosten te be-
perken door een beroep te doen 
op vrijwillige ondersteuning van 
familie, buurt, enzovoort.

48 37 53 49

3. Ouderen en hun familie zijn 
veel meer zelf verantwoordelijk. 
Er is alleen steun uit collectieve 
middelen voor wie dat echt zelf 
niet kan betalen en geen beroep 
kan doen op familie.

14 15 14 16

4. Geen voorkeur / ik weet het 
niet.

5 7 6 3

a 29% van de ondervraagden die 60 jaar of ouder is.
b 39% van de ondervraagden die gemiddeld een uur per week of meer hulp 

geeft aan mensen buiten het huishouden.
c 62% van de ondervraagden die het (zeer) eens is met ‘Er moet worden bezui-

nigd op de overheidsuitgaven in Nederland’.

Bron: cob 2011/3 (deel van de steekproef; n = 545).
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hun eigen verantwoordelijkheid vaak niet serieus. Als het gaat om beleids-
maatregelen die eigen verantwoordelijkheid moeten versterken (minder 
voorzieningen, meer eigen bijdragen, enzovoort) verliest het principe snel 
zijn charme en treden naast oneigenlijke bedoelingen van de overheid 
praktische bezwaren en ongewenste sociale effecten op de voorgrond in de 
vorming van de publieke opinie.3

Bij de stellingen in tabel 1 denken mensen vooral aan verantwoordelijk-
heid voor de eigen individuele situatie. Om opvattingen over eigen verant-
woordelijkheid voor anderen en de gemeenschap te achterhalen, hebben 
we specifieke vragen gesteld. In 2011 vroegen we naar voorkeuren voor de 
zorg voor ouderen. Tabel 2 toont de vraag en de voorkeuren in de bevolking 
en in drie relevante groepen: ouderen, mensen die informele hulp geven 
en mensen die willen bezuinigen. De animo om ouderen en hun familie 
veel meer zelf verantwoordelijk te maken is nergens groot. Vrijwillige on-
dersteuning krijgt de meeste steun – en aanzienlijk meer van mensen die 
informele steun geven dan van ouderen – maar dit is ook wat volgens de 
meeste mensen feitelijk al gebeurt en niet iets nieuws.

Tabel 3 vermeldt hoe we in 2012 vroegen naar voorkeuren voor de be-
sluitvorming over buurtvoorzieningen. Naast de antwoorden in de hele 
bevolking staan weer die van drie in dit geval relevante groepen.

De animo voor de optie met de grootste eigen verantwoordelijkheid (3) 
is ook hier minimaal, ook bij mensen die zelf in de buurt actief zijn en bij 
mensen met vertrouwen in anderen. Besluitvorming door het lokale be-
stuur en buurtbudgetten concurreren met elkaar; de eerste optie is wat po-
pulairder bij mensen met vertrouwen in het lokaal bestuur, de tweede bij 
wie actief is in de buurt. Veel mensen hebben helemaal geen voorkeur. Toen 
we deze vraag in het onderzoek van 2011 voorlegden, waren dat er minder 
en wel ten gunste van een grotere voorkeur voor het lokale bestuur.4 In 
beide onderzoeken wordt bij die voorkeur naar voren gebracht dat buurt-
bewoners er onderling misschien niet goed uitkomen – ruzie krijgen of dat 
de bewoners met de grootste mond en meeste tijd hun zin kunnen doorzet-
ten – en dat gemeenteraad en -bestuur beter kunnen beslissen (en daar-
voor overigens ook gekozen zijn en ervoor betaald worden). Daarbij wenst 
men wel veel inspraak. De gemeente moet goed luisteren. De steun voor 
buurtbudgetten komt waarschijnlijk ook meer voort uit de behoefte aan 
inspraak en medezeggenschap dan aan arbeidsintensieve experimenten 
met deliberatief zelfbestuur met de buurtgenoten (om over de volgende 
stap van gedwongen samenwerking bij de uitvoering van de gemeenschap-
pelijke besluiten nog maar te zwijgen).
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Tabel	3.	Voorkeuren	voor	besluitvorming	over	

buurtvoorzieningen,	2012	(in	%)

‘Welke van de volgende 
drie mogelijkheden heeft 
het meest uw voorkeur als 
het gaat om gemeenschap-
pelijke voorzieningen (zo-
als groen en bibliotheken) 
in de buurt?’ Allen

Buurtparti-
cipantena 

Mensen 
met ver-
trouwen 
in ande-
renb

Mensen 
met ver-
trouwen 
in het 
bestuurc

1. Het gemeentebestuur en 
de gemeenteraad beslissen 
welke voorzieningen waar 
komen. 33 32 35 42

2. Buurtbewoners krijgen 
van de gemeente een budget 
dat ze in onderling overleg 
zelf mogen besteden aan 
buurtvoorzieningen. 31 41 32 32

3. Buurtbewoners zijn hele-
maal zelf verantwoordelijk 
voor de inrichting van hun 
buurt. Ze moeten meer zelf 
voorzieningen organiseren 
en het daarvoor nodige geld 
bijeenbrengen (en hoeven 
dan ook minder lokale be-
lastingen te betalen). 4 6 5 4

4. Geen voorkeur / ik weet 
het niet. 31 21 28 23

a 15% van de ondervraagden die zich de afgelopen 12 maanden met praktisch werk 

hebben ingezet voor de verbetering van de buurt of iets in de buurt hebben 

georganiseerd (5% praktisch, 5% organisatorisch en 15% beide).
b 51% van de ondervraagden die in antwoord op de vraag ‘Denkt u dat de 

meeste mensen behulpzaam proberen te zijn of dat zij meestal aan zich-

zelf denken?’ een voorkeur heeft voor de eerste optie.
c 50% van de ondervraagden die op een schaal van 0 (‘helemaal geen vertrou-

wen’) tot 10 (‘volledig vertrouwen’) een voldoende geeft aan het gemeen-

tebestuur.

Bron: eev 2012 (n = 3.359).
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Is	van	de	oproep	tot	meer	eigen	verantwoordelijkheid	meer	

participatie	te	verwachten?

Aan de 85% ondervraagden van de enquête van 2012 die bij gebrek aan ac-
tiviteit in tabel 3 buiten de categorie ‘buurtparticipanten’ viel, is gevraagd 
onder welke voorwaarden ze bereid zouden kunnen zijn om wel wat voor 
de buurt te ondernemen: ‘Welke van de volgende dingen zouden ertoe bij-
dragen dat u wel iets voor uw buurt gaat doen?’ Er zijn vier concrete situa-
ties voorgelegd. 29% van de non-participanten geeft aan in geen enkel geval 
iets te zullen gaan doen voor de buurt; 71% geeft aan waarschijnlijk iets 
voor de buurt te gaan doen en wel als (1) ‘we als bewoners meer invloed krij-
gen’ (25%); (2) ‘de gemeente de buurt minder goed gaat onderhouden’ (17%); 
(3) ‘de gemeente een geldbedrag ter beschikking stelt waarmee buurtbe-
woners zelf de buurt kunnen verbeteren (15%); (4) ‘de gemeente van plan 
is een voorziening bij mij in de buurt te sluiten’ (10%); en (5) ‘anders’ (14%; 
meerdere antwoorden mogelijk). Men toont zich dus eerder bereid iets te 
gaan doen als men wordt uitgenodigd met meer invloed dan als men onder 
druk gezet wordt met de dreigende sluiting van voorzieningen.5 Dat is op 
zich niet zo opmerkelijk. Zeggen dat je wel wat gaat doen als de gemeente 
voorzieningen gaat sluiten, kan begrepen worden als een uitnodiging aan 
de gemeente om dat dan maar te doen. In enquêtes proberen te achterha-
len wat de opofferingsgezindheid (betalingsbereidheid, enzovoort) is, zal 
vaak geen betrouwbare informatie opleveren, niet alleen omdat mensen 
tactisch antwoorden of hun huidige gebrek aan opoffering willen legitime-
ren, maar ook omdat ze niet goed kunnen beoordelen wat ze in hypotheti-
sche situaties zullen doen.

Of burgers taken gaan overnemen en meer gaan participeren of zich 
juist ook gaan terugtrekken als de overheid minder gaat doen, is in het 
algemeen niet te voorspellen. Het zal mede afhangen van het soort voorzie-
ningen, de tradities en organisatorische infrastructuur van de plaats waar 

het gebeurt en de overtuigings-
kracht van het politieke besluit. 
Betwijfeld mag echter worden of 
het gaat helpen dat de politiek de 
burgers daarbij hun eigen verant-
woordelijkheid inwrijft. Ten eerste 
speelt er wantrouwen ten aanzien 
van de intenties van de politiek en 

de overheid (ze zijn niet eerlijk, willen hun eigen verantwoordelijkheid 
afschuiven, hun bezuinigingsmotief verdoezelen). Ten tweede zullen bur-
gers zich miskend voelen (ik doe al veel, ik heb het al zo druk). En ten derde 

Betwijfeld mag worden 
of het gaat helpen als de 
politiek de burgers hun eigen 
verantwoordelijkheid inwrijft
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zullen zal het toch al sombere beeld van de betrokkenheid van ‘de anderen’ 
worden bevestigd (als die voortdurende oproep tot meer eigen verantwoor-
delijkheid nodig is, doen de meeste mensen dus blijkbaar niets; en dan zou 
ik als gekke Henkie nog meer moeten doen?).

Maak	beter	zichtbaar	wat	al	gebeurt

Er kunnen drie conclusies worden getrokken. Ten eerste, met de afname 
van betrokkenheid en participatie lijkt het wel mee te vallen in ons land. 
Ten tweede, er is veel steun voor het principe van eigen verantwoordelijk-
heid, maar bij concrete maatregelen en plannen overheersen eerder de 
zorgen en bezwaren. Ten derde, van het hameren door de politiek en over-
heid op meer eigen verantwoordelijkheid van de burgers valt geen grotere 
participatie te verwachten. Wie niets doet zal niet snel door een negatieve 
verwijtende oproep worden gestimuleerd, en wie wel wat doet zal gesterkt 
worden in het vermoeden er alleen voor te staan. Dat kan de participatie 
even bevorderen (‘als ik het niet doe, doet niemand het’), maar op termijn 
wordt het een bron van frustratie en passiviteit. Zou het niet verstandiger 
zijn om beter zichtbaar te maken wat er al gebeurt, hoe hedendaagse bur-
gers in groten getale en in vele vormen al verantwoordelijkheid nemen 
voor anderen en voor gemeenschappelijke belangen? Zet inspirerende 
voorbeelden in het zonnetje, maar laat vrijwillige participatie vooral een 
eigen verantwoordelijkheid blijven.
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Waar	we	in	de	jaren	zeventig verwachtingsvol keken naar de overheid, en 
in de jaren tachtig en negentig onze blik wendden richting de markt, zijn 
de ogen nu gericht op de burger. De laatste jaren is actief burgerschap een 
veelbesproken thema in politiek en media, waarbij de nadruk ligt op een 
‘positieve publieke moraal’.1 Hierbij staan niet de burgerrechten, maar 
vooral de burgerplichten voorop. Meer in het bijzonder is er veel verwach-
tingsvolle aandacht vanuit politiek en bestuur voor ‘doeners’ in het publie-
ke domein; voor burgers die initiatief tonen in het aanpakken van – vaak 
heel concrete – publieke vraagstukken in hun leefomgeving. Denk aan 

Wat kan de overheid doen in 
de doe-democratie?

De auteur is als bestuurskundig onderzoeker en docent verbonden aan de Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur (TSPB) van Tilburg University. Hij promoveerde eind 
2012 op de studie Doe-democratie. Over actief burgerschap in stadswijken.

In een doe-democratie op wijkniveau zijn ‘buurtbouwers’ en 
‘projectentrekkers’ de belangrijkste typen doeners. Uitgebrei-
de procedures, overleg en ‘papierwerk’ helpen hen niet verder; 
rugdekking of ondersteuning als dat nodig is doen dat wel. 
Buurtbouwers kunnen door een beschermer in de lokale over-
heid met een zekere positie uit de wind worden gehouden. 
Bij projectentrekkers ligt de rugdekking meer op het vlak 
van empowerment van de initiatiefnemers door een onder-
steunende wijkprofessional. Door rekening te houden met 
wat burgers zelf aangeven te kunnen en te willen, wordt de 
kans aanzienlijk verkleind dat initiatiefnemers zich óf over-
vraagd voelen óf het gevoel krijgen dat de professional het 
initiatief overneemt.

door Ted van de Wijdeven
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burgers die samen een pleintje opknappen, zich als ‘taalmaatje’ inzetten, 
of een zorgcoöperatie voor ouderen oprichten.

Dit appel op burgers om zelf initiatief te nemen en de handen uit de mou-
wen te steken is te begrijpen in een breder denken en debat over de verhou-
ding overheid-burger,2 zoals de afgelopen periode verwoord in bijvoorbeeld 
het Nederlandse Thorbecke 2.0- en het Britse Big Society-gedachtegoed.3 Ar-
gumenten hierbij zijn soms van ideële en ideologische aard, maar regelma-
tig spelen ook praktische bezuinigingsdoelstellingen een rol. Steeds is wel 
de leidende gedachte dat actief burgerschap belangrijk is, en dat er – meer 
nog dan tot nu toe het geval is geweest – politieke en beleidsmatige aandacht 
zou moeten zijn voor het bevorderen van een vitale samenleving waarin 
burgers zélf zaken (kunnen) oppakken in het publieke domein. Het op een 
betekenisvolle wijze aansluiten bij en inspelen op actief burgerschap in de 
samenleving is geen gemakkelijke opgave voor overheden en instanties, zo 
blijkt in de praktijk.4 Een zinvol startpunt is in ieder geval een goed begrip 
van de expressies en betekenis van ‘doen’ in het publieke domein.

Doe-democratie

De term ‘doe-democratie’ verwijst naar de dominante modus operandi van 
veel actieve burgers in het publieke domein, namelijk een bijdrage willen le-
veren aan de publieke zaak door concrete activiteiten, door concreet ‘doen’.

Democratie gaat over de wijze waarop burgers hun samenleving vorm-
geven. Doorgaans denken we in eerste instantie aan de representatieve 
democratie, waarbij burgers vertegenwoordigers kiezen die namens hen 
belangen behartigen en beslissingen nemen. Ook kan worden gedacht aan 
directere vormen van ‘stemmingendemocratie’, waarbij burgers via bij-
voorbeeld referenda keuzes kunnen maken over bepaalde thema’s.5 Deze 
vormen van democratie – gericht op het nemen van min of meer bindende 
en officiële beslissingen – zijn echter welbeschouwd maar één kant van de 
zaak. Het vormgeven van de samenleving gebeurt namelijk ook op veel an-
dere plaatsen en manieren, aangedreven door andere mensen. Buurtbewo-
ners die samen een speeltuintje opknappen of een straatfeest organiseren: 
ook dát is het vormgeven van de samenleving. Daarbij wordt het publieke 
domein echter niet primair gevormd door kiezen, stemmen of inspreken 
– als stappen op weg naar officiële beslissingen – maar door concreet han-
delen en ‘gewoon doen’. Burgerinitiatieven kunnen zo worden beschouwd 
als een vorm van democratie waarin het doen centraal staat: de doe-demo-
cratie. ‘Doen’ is ook een vorm van (mee)bepalen, ook al wordt de beslissing 
zeker niet altijd schriftelijk gecodificeerd in de vorm van bijvoorbeeld een 
beschikking, contract of beleidsnotitie.
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Dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal niet overlegd wordt. Er 
wordt wel degelijk gepraat rondom de actie; er wordt gereflecteerd, afge-
wogen, gediscussieerd en gerelateerd, maar dit heeft doorgaans een lichte 
en informele vorm. In de praktijk zie je dat de doe-democratie ‘gemengd’ 
of aangevuld wordt met vormen van stemmingen- en overlegdemocratie. 
Dit is te zien bij bijvoorbeeld het werken met bewonersbudgetten, waar 
‘doen’ gecombineerd wordt met wat formelere vormen van buurtoverleg 
of stemavonden. Burgerinitiatieven zijn op zichzelf overigens geen nieuw 
fenomeen: Nederland kent een stevige traditie als het gaat om ‘particulier 
initiatief ’, die teruggaat tot in de tijd van de republiek.6 Wél nieuw zijn de 
hedendaagse expressies en de (beleids)context van actief burgerschap.

Buurtbouwers	en	projectentrekkers

Ik zou onderscheid willen maken tussen twee typen actief burgerschap in 
de doe-democratie op wijkniveau, namelijk het ‘buurtbouwende’ en het 
‘projectentrekkende’. Buurtbouwers combineren een gerichtheid op het 
‘doen’ – op activiteiten ontplooien en op ‘de schouders er samen onder zet-
ten’ – met een actieve inzet over een relatief langere periode. Deze buurt-
bouwers behoren vaak tot de ‘bekende gezichten’ in de lokale gemeen-
schap – voor zowel de andere burgers als ook de professionals in de wijk, 
zoals het opbouwwerk of de wijkregisseur. Ook de projectentrekkers zijn 
georiënteerd op concreet handelen, op ‘doen’, maar zij werken een meer ad 
hoc, op projectgebonden basis. Doorgaans werken de projectentrekkers 
binnen een project samen met bijvoorbeeld enkele buren, en wanneer het 
project afgerond is, verschuift de aandacht weer naar andere (privé)zaken. 
Waar de buurtbouwers ‘de publieke zaak’ doorgaans definiëren in termen 
van ‘de wijk’ of de lokale gemeenschap, richten de projectentrekkers zich 
vaker op zaken iets ‘dichter bij huis’ – letterlijk: op de eigen buurt of straat, 
of figuurlijk: op een thema dat hen persoonlijk aanspreekt. In vergelijking 
met de initiatieven van buurtbouwers zijn de initiatieven van projecten-
trekkers vaak een stuk kleinschaliger. Projectentrekkers doen geen grootse 
of langdurige projecten, want dat zou simpelweg te veel tijd kosten. Het 
gaat niet zozeer om grote visies of idealen, maar om bescheiden, maar 
goede ideeën.

Wanneer het de houding van de overheid in relatie tot de doe-democra-
tie betreft, geldt in beginsel: laat doeners vooral doen. Geef sociaal onder-
nemende burgers voldoende bewegingsruimte. Intensief overleg met veel 
instanties draagt daar – vanuit het perspectief van de doeners – doorgaans 
niet aan bij. ‘A little less conversation, a little more action’, is het adagium 
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van veel doeners. Kortom: als uitgangspunt is enige bestuurlijke en bu-
reaucratische terughoudendheid en een gepaste afstand dus van belang. 
Doeners zitten niet te wachten op veel regels, uitgebreide procedures (van 
ook nog eens verschillende instanties) en onnodig veel overleg en ‘papier-

werk’. Wel degelijk gelden alge-
mene wetten en regels óók voor 
doeners (deze zijn er doorgaans 
niet voor niets), maar in het 
algemeen geldt dat procedures 
niet te veel aandacht en energie 
moeten vragen.

Geldt dan voor (overheids)in-
stanties dat ze zich geheel afzijdig dienen te houden? Nou, niet helemaal: 
het gaat er vooral om de juiste dingen te doen op de juiste momenten. Dat 
is niet gemakkelijk: het gaat dan om situationeel handelen, afgestemd op 
de lokale context, op de betreffende situatie en op de persoon. Als het dit 
afstemmen op de burger betreft, kan het eerder toegelichte onderscheid 
tussen buurtbouwers en projectentrekkers overigens wel behulpzaam zijn. 
Beide typen hebben in de praktijk namelijk behoefte aan een andere vorm 
van ondersteuning en support vanuit de instanties.

Bescherming	en	ondersteuning

De (qua tijd en scope) omvangrijkere initiatieven van de buurtbouwers be-
hoeven soms rugdekking van iemand in de lokale overheid met een zekere 
positionele macht: een soort mecenas, een beschermer of supporter op 
gepaste afstand, die door- en voortgang van het proces verzekert en zorgt 
dat de buurtbouwers zich kunnen focussen op hun initiatief.7 De betref-
fende rugdekker kan achter het initiatief gaan staan als het (in de politiek 
of in de media) onder vuur ligt, of hij of zij kan een bypass langs de bureau-
cratie organiseren om de vaart erin te houden (met medewerking van een 
wethouder kunnen procedures soms sneller gaan dan wellicht gedacht). 
Soms helpt het ook om de maatschappelijke urgentie die achter het initia-
tief schuilgaat mede te verwoorden.

Bij de projecten van de projectentrekkers ligt de ‘rugdekking’ meer op 
het vlak van empowerment van de initiatiefnemers. Het ligt meer in de 
rede dat dit gebeurt door een ondersteunende (wijk)professional, zoals 
een opbouwwerker, straatcoach, wijkregisseur, dan door een bestuurder 
of beleidsmaker. Ondersteunen, niet door het project over te nemen, maar 
door initiatiefnemers op de juiste momenten vertrouwen te geven in eigen 
kunnen, ze de weg te wijzen in het voor sommigen nog onoverzichtelijke 

Doeners zitten niet te wachten 
op veel regels, uitgebreide 
procedures en onnodig veel 
overleg en ‘papierwerk’
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oerwoud der instanties en vergunning, of door een goed getimede tip of 
suggestie. Let wel: in die ondersteuning is het vertrekpunt steeds de bele-
vingswereld van de burgers of de initiatiefnemers – het gaat steeds om hún 
idee en de manier waarop zíj dat idee graag willen verwezenlijken.

Belangrijk zijn ook aandacht en waardering. Aandacht is een belangrij-
ke brandstof voor veel actieve burgers in het algemeen, en óók voor de ‘doe-
ners’. Het gaat dan om aandacht en waardering voor de initiatieven én voor 
de inzet; aandacht van de (lokale) media, maar zeker ook (en dat is lichte-
lijk paradoxaal) van ‘de instituties’: bestuurders, politici, professionals. 
Een gevoel van waardering is goed voor het moreel van de betrokkenen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om relatief eenvoudige zaken als een bestuurder 
die ‘zijn gezicht laat zien’ op een voor burgers betekenisvolle bijeenkomst, 
of om een persoonlijk e-mailtje wanneer er een succes is behaald door bur-
gers. Gepaste aandacht – op de momenten dat het ertoe doet – is hierbij de 
kern; in welke vorm de aandacht is gegoten is context- en persoonsgebon-
den. Hierbij dient te worden aangetekend dat sommige doeners er overi-
gens ook wel aardig bedreven in zijn om de aandacht zelf te regisseren.

Doe-democratie	en	de	overheid:	reflectie

Dat de doe-democratie wordt omarmd door beleidsmakers en politici is 
begrijpelijk en verklaarbaar. ‘Doen’ in het publieke domein heeft een posi-
tieve en opbouwende connotatie, en in potentie is de doe-democratie ook 
een energieke aanvulling op de overleg- en stemmingendemocratie.8 Daar-
naast laten de initiatieven in de doe-democratie een grotere variatie aan 
mensen zien dan die in de overlegdemocratie, die (ook lokaal) doorgaans 
nog door hoogopgeleide blanke mannen bevolkt wordt.9 Verder is het zo 
dat veel doeners ook graag willen meewerken met instanties, en niet in 

eerste instantie uit zijn op tegenwer-
ken, en dat in het hedendaagse Ne-
derland ‘zorgen voor’ populairder is 
dan ‘protesteren tegen’.10

Er zit ook daadwerkelijk veel ener-
gie en creatief, scheppend, potenti-
eel bij de doeners, zoals niet alleen 

blijkt uit mijn eigen onderzoek, maar ook uit andere studies naar burgerini-
tiatieven. Hoewel er geen concrete cijfers beschikbaar zijn over het werkelijk 
aantal burgerinitiatieven, is het wel duidelijk dat er veel ‘borrelt’ en dat 
Nederland (nog steeds) een stevig potentieel aan concrete burgerbetrokken-
heid heeft. Op plekken waar een tekort wordt ervaren in de leefbaarheid of 
in het voorzieningenaanbod willen burgers toch (of juist) betrokken zijn bij 
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hun wijk en zijn zij ook best bereid ‘eigen verantwoordelijkheid’ te nemen 
en regelmatig ‘hun steentje bij te dragen’ aan de wijkontwikkeling.11 In ver-
gelijking met veel andere westerse landen doet Nederland het wat betreft het 
aantal vrijwilligers en wat betreft lidmaatschap van een vereniging ook nog 
steeds erg goed: samen met de Scandinavische landen staat Nederland vaak 
boven in de ranglijst van vrijwillige inzet.12 Verder blijkt uit een recente uit-
gebreide studie van Gabriël van den Brink dat in Nederland het ‘altruïsme 
nog volop bloeiend is’.13 Hoewel Nederlanders het wel lastig vinden om te 
spreken over het eigen gedrag in termen van grote of hoge idealen, hebben 
wij die idealen zeker nog wel, en we handelen daar ook vaak naar – bijvoor-
beeld door ons als vrijwilliger in te zetten.

Het is echter wel zaak voor overheden om in de actuele zoektocht naar 
‘herijking van verantwoordelijkheden’ tussen overheid en burger niet te 
vervallen in gemakkelijk instrumentalisme: het ‘inzetten’ van burgeriniti-
atieven voor door de overheid geformuleerde doelen.14 Een instrumentalis-
tische benadering in het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven is 
overigens niet per definitie ongewenst: soms overlappen overheidsdoelen 
met doelen van burgerinitiatieven, en soms kan door vanuit instrumenteel 
perspectief licht ‘bijsturen’ van burgerinitiatieven worden voorkomen dat 
procedurele kaders gaan knellen. Het is belangrijk dat de ondersteuning 
naast instrumenteel óók persoonlijk is.15 Neem de initiatiefnemer serieus, 
en zijn of haar wensen en behoeften; en ondersteun op een persoonlijke 
(betrokken, niet afstandelijke) wijze. Door af te stemmen op de zaken die 
bij de initiatiefnemers leven en die hén bezighouden (stel open vragen), 
wordt ervoor gezorgd dat actieve burgers intrinsiek gemotiveerd blijven.16 
Door in de ondersteuning rekening te houden met wat burgers zélf aange-
ven te kunnen en te willen, wordt de kans aanzienlijk verkleind dat initia-
tiefnemers zich óf overvraagd voelen óf het gevoel krijgen dat de professio-
nal het initiatief overneemt.

Het betekenisvol en contextgevoelig combineren van (soms) instru-
mentele ondersteuning en (in ieder geval) persoonlijke afstemming 
is overigens verre van eenvoudig. Als professional dien je over aardig 
wat vaardigheden te beschikken – denk aan een sterk empathisch ver-
mogen, een grote interesse in de initiatiefnemers en hun persoonlijke 
groei, het vermogen te schakelen tussen de leef- en systeemwereld, 
en het vermogen om soms ook een stevig weerwoord te bieden aan de 
systeemwereld. Dit is overigens geen pleidooi voor een ‘u vraagt, wij 
draaien’-houding van professionals of bestuurders richting initiatief-
nemers. Het gaat echter wel om een basishouding vanuit de instanties 
van welwillendheid om mee te denken en om daarvoor ook toegankelijk 
en benaderbaar te zijn.
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Mijn	man	en	mijn	11-jarige	zoon spraken over het uitdijende heelal. 
‘Eigenlijk is het heel bijzonder’, zei mijn man, ‘dat iemand zoiets vreemds 
bedacht heeft: dat alles wat wij nu zien en kennen uit het niets komt.’ ‘Ja’, 
zei mijn zoon, ‘maar het bijzonderste is nog wel dat er toen andere men-
sen waren die zeiden: “Ja, dat alles uit niets komt is een goed verhaal, dat 
geloven we wel.”’ In het rapport Vertrouwen in burgers van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) staan mooie voorbeelden van 
mensen die prachtige initiatieven genomen hebben.1 Geen van deze initi-
atieven zou een succes geworden zijn als er geen andere mensen geweest 
waren die zeiden: ‘Ja, dat is een goed verhaal, daar doen we aan mee.’ Een 
initiatief, een idee, een argument, moet beleden worden met vele monden, 
en gedragen door vele handen om verder te kunnen komen.

We kennen de vele verhalen over uitzonderlijke personen die met 
nieuwe inzichten, inspirerende verhalen en bijzondere inspanningen veel 
tot stand brachten. Dat er andere mensen waren die hen daarin steunden 

Verbindend(e) netwerken

De auteur is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en was coördinator van het project en de studie Ver-
trouwen in burgers.

Beleidsmatige pogingen om de actieve betrokkenheid van 
burgers te vergroten zijn gericht op het versterken van de hië-
rarchie, de markt of de ‘wij-gemeenschap’. Intussen wordt 
echter de onoverzichtelijke en onvoorspelbare netwerkcul-
tuur in de samenleving steeds dominanter. Sterk leiderschap, 
het herstel van het primaat van de politiek, ‘waarden en nor-
men’, inzetten op klantvriendelijkheid en keuzevrijheid of 
op sociale cohesie in de buurt, moeten de betrokkenheid van 
burgers vergroten. Verbinding leggen met bevlogen burgers 
vraagt echter om een andere aanpak.

door Annemarth Idenburg
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wordt vaak als gegeven beschouwd. In de huidige samenleving is die aan-
wezigheid van een actieve achterban echter niet vanzelfsprekend. Mijn 
11-jarige zoon heeft dat heel goed begrepen.

Vertrouwen in burgers gaat over de betrokkenheid van burgers bij de 
samenleving, bij het publieke domein. Het gaat over de personen die ini-
tiatief nemen én over de mensen die hen daarbij steunen. In Vertrouwen in 
burgers worden daarbij drie velden van betrokkenheid onderscheiden. Het 
eerste veld is beleidsparticipatie, waarbij de overheid het initiatief neemt en 
burgers gevraagd wordt om vooral mee te denken. Het tweede veld, maat-
schappelijke participatie, is voornamelijk het veld van de maatschappelijke 
organisaties, als uitvoerders van publieke taken. Burgers zijn hier vooral 
‘cliënt’ en vrijwilliger. Het derde betrokkenheidsveld is het maatschap-
pelijk initiatief, in tijden van bezuiniging de hoop en belofte van de over-
heid. In feite hebben overheden en maatschappelijke organisaties echter 
vrij weinig te zeggen over de betrokkenheid op dit veld, zolang althans de 
initiatieven zich binnen de regels van de rechtsstaat bewegen. De overheid 
kan taken afstoten, maar kan niet afdwingen dat die taken vervolgens door 
burgers worden overgenomen, en kan evenmin bepalen hoe dat gebeurt – 
als dat gebeurt.

De mogelijkheden voor burgers om direct of indirect betrokken te zijn 
op alle drie de velden zijn de afgelopen decennia enorm toegenomen; toch 
denkt 71 procent van de Nederlanders in 2011 dat ‘mensen zoals zij’ geen 
enkele invloed hebben op de regering.2 En andersom: wie een beetje rond-
kijkt moet constateren dat het in Nederland bruist van de betrokken bur-
gers, maar tegelijkertijd vinden politici, beleidsmakers en maatschappe-
lijke organisaties het heel lastig om die burgers te bereiken. Hoe komt dat?

Vier	groepsculturen

Lang werd de individualisering aangewezen als de oorzaak voor het ver-
zwakken van het maatschappelijk middenveld. Putnam schetste met de 
prachtige titel Bowling alone een naargeestig toekomstbeeld van een geïn-
dividualiseerde maatschappij.3 De afgelopen jaren krijgt echter een ander 
verhaal steeds meer navolging. Het is onder andere het verhaal dat Clay 
Shirky schetst in zijn boek Here comes everybody: ‘Ja, het klopt dat de bow-
lingverenigingen leeglopen, maar er wordt meer gebowld, ook in groeps-
verband, dan ooit. Het zijn alleen steeds andere groepen.’4

Mensen maken steeds meer deel uit van verschillende netwerken. Ook 
in de geïndividualiseerde samenleving zijn mensen sociale wezens, met 
idealen en oog voor het grotere geheel. De wijze waarop ze hun betrok-
kenheid met de samenleving vormgeven is alleen wezenlijk anders dan 



Annemarth	Idenburg

Verbindend(e) netwerken

89

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

voorheen. Het is dit verhaal dat de wrr	in Vertrouwen in burgers volgt. Het 
rapport heeft het daarom niet over een geïndividualiseerde samenleving, 
maar over de vernetwerking van de samenleving.

Wat maakt dat betrokken burgers en betrokken beleidsmakers elkaar 
zo moeilijk vinden? Steeds vaker wringt de manier waarop overheden en 
maatschappelijke organisaties willen dat burgers actief betrokken zijn met 
de wijze waarop burgers feitelijk actief worden. De stelsel- en regelverant-

woordelijkheden van overheden 
en maatschappelijke organisaties 
botst in toenemende mate met de 
vaardigheden, mogelijkheden en 
motivatie van burgers. De manier 
waarop overheden omgaan met de 
betrokken burgers botst met de ma-
nier waarop burgers hun betrokken-
heid vormgeven. De cultuur binnen 
een groep – ‘de manier waarop we 
hier dingen doen’ – is een combina-

tie van de informele kant van organisaties en groepen, zoals gemeenschap-
pelijke overtuigingen en waarden en normen, en de meer formele kant, 
zoals vastgelegd in regels en procedures.

In Vertrouwen in burgers schetsen we vier groepsculturen, die in hun 
‘pure vorm’ overigens zelden voorkomen: de hiërarchie, de markt, de wij-
gemeenschap en het netwerk. Hiërarchische culturen kennen heldere ver-
ticale relaties. De macht hierbinnen is gebaseerd op sturing van bovenaf, 
maar de democratische kracht berust op belangenrepresentatie van onder-
op. Van de top van de hiërarchie wordt verwacht dat die de belangen van de 
hele organisatie laat meewegen in de besluitvorming. Wat dat betreft sluit 
de hiërarchie heel mooi aan bij de representatieve democratie. De zwakte 
van een hiërarchie is echter dat relaties vaak nogal star zijn en dat verbin-
dingen, eenmaal verbroken, niet snel hersteld worden.

De marktcultuur gaat uit van individuen die geheel autonoom besluiten 
nemen. Verbindingen in een markt zijn uitermate flexibel: ze komen ge-
makkelijk tot stand en worden ook weer eenvoudig verbroken. Dat is zowel 
de kracht als de zwakte van deze cultuur. We kennen de markt vooral van 
de uitruil van goederen en diensten, maar een markt hoeft zich daar niet 
toe te beperken. Directe democratische systemen, zoals referenda, passen 
er ook heel goed bij.

De wij-gemeenschap, in zijn extreemste vorm een commune, is geba-
seerd op gemeenschappelijk gedragen waarden en normen. Haar kracht 

Steeds vaker wringt de manier 
waarop overheden en maat-
schappelijke organisaties willen 
dat burgers actief betrokken zijn 
met de wijze waarop burgers 
feitelijk actief worden
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is de onderlinge betrokkenheid en zorg. Besluitvorming is gebaseerd op 
consensus. Deliberatieve democratische besluitvorming sluit mooi aan 
bij deze cultuur. Het nadeel van wij-gemeenschappen is echter dat ze vaak 
zwak zijn in hun relaties met buitenstaanders. Ze kunnen daardoor geïso-
leerd raken en verharden in hun standpunten.

Wie vanuit dit perspectief kijkt naar de vele pogingen om de betrok-
kenheid van burgers te vergroten, ziet dat die vaak gericht waren op het 
versterken van één van de genoemde drie culturen. ‘Sterk leiderschap’, 
het ‘herstel van het primaat van de politiek’, moet de hiërarchische verbin-
ding gaan herstellen. De marktcultuur moest worden gestimuleerd met 
de nadruk op het vergroten van de ‘klantvriendelijkheid’ van overheden 
en maatschappelijke organisaties en op een grotere keuzevrijheid voor 
burgers, zodat die zich als kritische consumenten konden opstellen. Meer 
‘sociale cohesie in de buurt’ en ‘herstel van normen en waarden’ zouden de 
wij-gemeenschappen moeten versterken.

De	netwerkcultuur

Ondertussen wordt in de samenleving echter de vierde cultuur, de net-
werkcultuur, steeds dominanter. Netwerken ontstaan rond gemeenschap-
pelijke interesses en belangen, vanuit de erkenning dat de bijdrage van 
alle betrokkenen bepalend is voor het resultaat. Netwerken missen de 
heldere hiërarchische verbanden, maar vergis je niet: de verbindingen in 
netwerken zijn verre van egalitair. Daarom wordt in Vertrouwen in burgers 
ook niet gesproken over de horizontalisering van de maatschappij. De ver-
bindingen in netwerken zijn veel losser dan die in hiërarchieën en wij-ge-
meenschappen, en minder flexibel dan in markten. En netwerken hebben 
minder moeite met afwijkende waarden en normen dan wij-gemeenschap-
pen. Mensen kunnen heel verschillende motieven hebben om een bijdrage 
te leveren aan een initiatief. Ondanks, of beter gezegd, juist dankzij die 

verschillen is het gemeenschappe-
lijk resultaat meer dan de som der 
delen. De invloed die iemand heeft 
in een netwerk is niet gebaseerd op 
wie hij vertegenwoordigt, maar op 
zijn bijdrage aan het gemeenschap-
pelijke doel. Wie het meeste werk 
verzet, en helaas ook wie de grootste 

mond heeft, heeft de grootste invloed op de uitkomst.
Netwerken zijn geen nieuw fenomeen, maar tot voor kort ging men 

ervan uit dat netwerksamenwerking alleen werkte binnen kleine lokale 

Netwerken hebben twee 
vervelende eigenschappen: 
ze zijn onoverzichtelijk en 
onvoorspelbaar
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gemeenschappen. Onder andere door de ontwikkelingen in de ict	kunnen 
netwerken nu echter functioneren op een grotere schaal dan ooit tevoren. 
Netwerken hebben echter twee heel vervelende eigenschappen: ze zijn on-
overzichtelijk en onvoorspelbaar. Ze zijn onoverzichtelijk omdat je, zeker als 
buitenstaander, niet goed kunt zien waar een netwerk begint of eindigt en 
wie erbinnen de meeste invloed heeft. Voor buitenstaanders zijn netwerken 
eigenlijk altijd een zootje ongeregeld. Dat is de reden waarom Vertrouwen 
in burgers zoveel belang hecht aan de mensen die de verbindingen maken 
tussen overheden en samenleving: de wijkcoördinatoren, de wijkagenten, 
de conciërges. Aan de kant van de burgers zijn het de buurtburgemeesters, 
de koningin van de wijk; de mensen die iedereen, in de buurt én in het stad-
huis, bij zijn of haar voornaam kent: in het rapport noemen we Joke, Toon, 
Corry en Leo. Mensen die dergelijke ‘tussenfuncties’ bekleden zijn voor 
beleidsmakers vaak erg lastig – Peeters, Van der Steen en Van Twist hebben 
het niet voor niets over ‘de logica van het ongepaste’5 – maar ze zijn van we-
zenlijk belang voor de verbinding tussen beleidsmakers en burgers.

De tweede eigenschap van netwerken is dat hun uitkomsten vrijwel 
altijd onvoorspelbaar zijn. In Vertrouwen in burgers wordt dat het veen-
brandfenomeen genoemd: het plotseling oplaaien of doven van een hype. 
Vaak klinkt dan het verwijt aan politiek en bestuurders ‘dat hadden jullie 
kunnen weten als je beter je werk gedaan had’. Dat verwijt is begrijpelijk, 
maar onterecht. Onoverzichtelijkheid en onvoorspelbaarheid zijn precies 
de kenmerken waar politici, beleidsmakers en bestuurders heel onzeker 
van worden. Te vaak is het de reflex om nog meer in procedures vast te leg-
gen, maar hiërarchische sturing werkt niet in netwerken. De kans is groot 
dat het netwerk hierdoor lamgelegd wordt. Voor het eens zo succesvolle 
burgerinitiatief bestaat, nu het keurig is ingekaderd, nauwelijks nog be-
langstelling. Of het netwerk gaat om de procedures heen werken, waardoor 
de onvoorspelbaarheid en onoverzichtelijkheid alleen maar toenemen. 
Ook ter illustratie van dit effect kan iedere participatieambtenaar putten 
uit eigen ervaring.

Nieuwe	verbindingen	liggen

Hoe kunnen beleidsmakers nieuwe verbindingen leggen met de bevlogen 
burgers van nu? In het rapport doet de wrr vier aanbevelingen:

1. Creëer tegenspel. Burgers moeten beschikken over goede informatie om 
initiatieven te kunnen starten en beleidsmakers moeten weten wat burgers 
beweegt om hen te kunnen betrekken. Er valt hier nog veel te verbeteren, 
zowel ten aanzien van het vergroten van de toegang tot informatie voor 
burgers, als ten aanzien van de manier waarop beleidsmakers zich over hen 
laten informeren. De deskundigheid van burgers en hun bereidheid om mee 



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

De	vitale	samenleving

92

te werken aan oplossingen, zijn vaak veel groter dan beleidsmakers denken. 
Maar ze willen dan wel dat hun inzet serieus genomen wordt.

2. Vergroot alledaagse invloed. Netwerken ontstaan rond gemeenschap-
pelijk gedeelde interesses en belangen. Veel winst is te behalen als deze 
ook institutioneel ondersteund worden. Deel publiek ‘eigendom’ in maat-
schappen; geef burgers ‘the right to challenge’ als ze menen dat ze be-
paalde taken zoals de groenvoorziening in eigen beheer kunnen uitvoeren. 
Er zijn vele manieren waarop burgers ondersteund kunnen worden om een 
collectief tot stand te brengen. Zo zijn er verschillende gemeentes waar 
burgers het beheer van dorps- en buurthuizen van de overheid overnemen.

3. Stimuleer maatschappelijk verkeer. Veel initiatieven ontstaan uit toe-
vallige ontmoetingen. Veilige openbare ruimtes in de wijk, in buurthui-
zen, op pleinen, bij sportclubs, maar ook veilige virtuele openbare ruim-
tes, zoals internetfora en social media, zijn een voorwaarde voor dergelijke 
ontmoetingen. Hier ligt een belangrijke taak voor overheden. Soms hebben 
burgers door uiteenlopende oorzaken extra hulp nodig om deel te nemen 
aan het maatschappelijk verkeer. Dan is het heel belangrijk dat de ‘verbin-
ders’, zoals we die eerder noemden, de ruimte krijgen om dat te doen wat 
nodig is, ook als dat niet van tevoren in protocollen is vastgelegd.

4. Bouw steunpilaren. Als laatste is het belangrijk dat beleidsmakers 
beseffen dat ze de verbinding met burgers niet helemaal zelf hoeven te leg-
gen, maar dat er vele spelers zijn op het maatschappelijk middenveld die 
daar een rol bij kunnen spelen. Ze hoeven niet alleen een beroep te doen 
op ‘oude bekenden’, maar kunnen juist ook openstaan voor de vele nieuwe 
maatschappelijke actiegroepen, ondernemers en initiatiefnemers die in 
Nederland actief zijn.

Voor het project Vertrouwen in burgers hebben we allerlei prachtige initi-
atieven gezien. Soms kwamen ze voort uit verontwaardiging of frustratie, 
maar veruit de meeste initiatiefnemers, beleidsmakers én burgers, werden 
gedreven door een idee, een wens of een verlangen om te komen tot iets 
wat beter was dan daarvoor. Zelden was er een van A tot Z uitgewerkt pro-
jectplan. Eigenlijk begon ieder initiatief met een nieuw inzicht, een kleine 
‘big bang’. Vervolgens dijde dat idee langzaam uit, werd concreter en kreeg 
massa. Er kwamen mensen bij, met weer andere eigen ideeën, ervaringen 
en netwerken; mensen die de vorm en richting van het initiatief beïnvloed-
den. De uitkomst was eigenlijk altijd anders dan de eerste initiatiefnemers 
voor ogen hadden, maar het resultaat was, in heel veel gevallen, een verhaal 
waar mensen zich mee wilden verbinden – een verhaal waarvan mensen 
zeiden: ‘Kijk, dat is een goed verhaal, daar doe ik aan mee.’
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‘Genieten van chaos onder controle.’ Dat is 

het statement dat bij Hans van Putten op-

komt als hij terugkijkt op de afgelopen tien 

jaar. ‘Het succes van de Thomashuizen, en 

in een latere fase van de Herbergiers, is voor 

een groot deel te danken aan de onzekerheid 

en machteloosheid die in de zorgsector le-

ven. De basis van het concept Thomashuizen 

is gelegd in de periode van 1990 tot en met 

2002. Mijn zoon Thomas was ernstig ver-

standelijk gehandicapt. Binnen de reguliere 

instellingen werd hij zo goed mogelijk bege-

leid, maar het systeem won het altijd van de 

individuele behoeften van Thomas. Het werd 

duidelijk dat Thomas binnen de bestaande 

structuren van de sector nooit gelukkig zou 

worden, en de mogelijkheid om deze struc-

turen te doorbreken was er niet. Daarvoor 

was de angst om echt te veranderen te groot. 

Het is vanuit deze angst voor vernieuwing 

en de chaos die daaruit mogelijk zou volgen, 

dat de Thomashuizen zijn ontstaan.’

‘Vanaf 2003, het jaar dat de Thomashuizen 

van start gingen, was er een voortdurende 

“strijd” vanuit de sector tegen ons als baan-

brekende nieuwkomer. Ons concept ging 

dwars in tegen de gevestigde opvattingen. 

En het is bedreigend om iets te zien slagen 

waarvan je zelf beweert dat dit niet mogelijk 

is. De Drie Notenboomen, de organisatie die 

de zorgformules voor de Thomashuizen en 

de Herbergiers ontwikkelt, gaf voor het eerst 

vakmensen uit de zorg niet alleen de verant-

woordelijkheid, maar ook het volledige ver-

trouwen en de financiële mogelijkheden om 

hun eigen kleinschalige zorgonderneming te 

starten. Volgens de destijds geldende normen 

zou dit op chaos en vrijbuiterij uitlopen. Alle 

bestaande zekerheden en kwaliteitsnormen 

zouden aan de kant worden geschoven. Het 

is echter juist door dit vernieuwende denken, 

dat ons concept zo succesvol is geworden.’

‘Deze zogenaamde chaos zorgde er na-

melijk voor dat platgetreden paden werden 

verlaten en dat nieuwe en oorspronkelijke 

Hans	van	Putten	(1950)

Initiatiefnemer van de Thomashuizen, een klein-
schalige woonvorm voor acht volwassenen met 
een verstandelijke beperking, en de Herbergiers, 
een kleinschalige woonvorm voor mensen met 
geheugenproblemen.

INTErmEzzo
Hans van Putten

‘Genieten van chaos onder controle’
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ideeën een kans kregen. Het was aan ons als 

De Drie Notenboomen om deze creativiteit 

en vernieuwing, noem het chaos, in goede 

banen te leiden. Zaken als kwaliteit van 

huisvesting, leven en zorg kregen daarbij de 

hoogste prioriteit, en ouders, familie of be-

windvoerders kregen een beslissende stem 

bij de invulling van het leven en welzijn van 

alle bewoners. Deze visie leverde de afgelo-

pen jaren heel veel voldoening, vernieuwing 

en inmiddels ook erkenning op. Met meer 

dan honderd Thomashuizen en ongeveer 

dertig Herbergiers zijn wij een niet meer 

weg te denken voorbeeld voor vernieuwende 

en betaalbare zorg geworden, voor mensen 

met een ernstig verstandelijke beperking en 

mensen met dementie die niet meer thuis 

kunnen wonen.’

* * *
‘Hoezeer wij ook kunnen genieten van een 

stukje chaos, en van de uitdaging om daaruit 

nieuwe en betere werkwijzen te laten ont-

staan, wij omarmen niet elke chaos die eraan 

lijkt te komen. We staan aan de vooravond van 

grote veranderingen in de awbz. De plannen 

voor de overgang naar een kern-awbz, waar-

bij de intramurale zorg voor gehandicapten 

en ouderen slechts gehandhaafd blijft bij 

een zorgzwaartepakket (zzp) van 5 of hoger, 

zijn erg ingrijpend, met name voor de sec-

tor van verstandelijk gehandicapten. Circa 

veertig procent van al onze Thomashuisbe-

woners beschikt over een zzp-indicatie van 

3 of 4. Dankzij de 24 uursbegeleiding die zij 

ontvangen, en de structuur en veiligheid die 

het Thomashuis hun biedt, zijn zij in staat 

om redelijk zelfstandig hun leven te leiden. 

Zonder deze omgeving kunnen zij dit niet. 

Als zij “veroordeeld” worden tot versnipper-

de zorg en eenzaamheid, is de kans op terug-

val groot. Het is onze verwachting dat het ka-

binet met deze ingreep een stijging van het 

aantal zzp 5-indicaties over zich afroept, om 

nog niet te spreken over het verlies van een 

stuk kwaliteit van leven bij deze mensen. Bij 

deze ingreep is niemand gebaat. Vooralsnog 

maken wij ons er als De Drie Notenboomen 

dan ook sterk voor om deze plannen terug te 

draaien en minimaal het zzp 4 voor de groep 

van mensen met een verstandelijke beper-

king binnen de kern-awbz te behouden.’

‘In de opstartfase van de Thomashuizen 

creëerden we onze eigen chaos, naast een 

stabiele zorgsector. Met de veranderingen 

die er nu aankomen ontstaat er chaos in de 

hele sector. Dat is een wezenlijk verschil. Zal 

het ons opnieuw lukken om uit deze chaos 

weer nieuwe, sterke concepten te creëren? 

We vertrouwen erop van wel.’

Met de veranderingen die er  
nu aankomen, ontstaat er  
chaos in de hele zorgsector
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We	hoeven	niet	veel	woorden	te	besteden aan het feit dat er een 
vertrouwenscrisis is tussen de overheid en de samenleving aan de ene 
kant en de maatschappelijke ondernemingen aan de andere kant. De 
hashtags op social media zeggen genoeg: Vestia, Amarantis, Klebsiella-
bacterie. De woede daarover in de samenleving is voor de overheid mede 
aanleiding om hard in te grijpen. Deze schandalen liggen echter niet ten 
grondslag aan de vertrouwenscrisis; die is al een jaar of vijftien als een 
soort veenbrand aan de gang.

Het CDA en de maatschappe-
lijke ondernemingen zijn van 
elkaar vervreemd geraakt

De auteur was voorzitter van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties 
in Nederland. Momenteel vervult hij enkele commissariaten op het maatschappelijk 
middenveld, is hij voorzitter van Buurtalliantie, en is hij als fellow verbonden aan het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

De besturen van de maatschappelijke ondernemingen zijn 
ontrouw geworden aan hun eigenaar. Zo bezien moet het 
CDA teleurgesteld zijn in de wijze waarop het middenveld 
bestuurd is. De andere kant van het verhaal is dat een deel 
van het middenveld teleurgesteld is geraakt in het CDA. De 
afgelopen vijftien jaar zijn in de Tweede Kamer ad-hoccoali-
ties gesloten met links en rechts en zijn er wisselend instru-
menten gehanteerd uit de gereedschapskist van de staat of 
de markt. De dichotomie in het debat is te weinig doorbroken 
met een eigen, christendemocratisch geluid door radicaal te 
kiezen voor de samenleving.

door Willem D. van Leeuwen
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In deze bijdrage zal ik eerst kort ingaan op de vraag wat een maat-
schappelijke onderneming is en van wie die is. Vervolgens zal ik nader 
ingaan op de aard van en de taal bij de vervreemding die tussen de 

maatschappelijke ondernemin-
gen, de overheid en de samenle-
ving is ontstaan. Als derde thema 
komt het vraagstuk van de legiti-
miteit aan de orde: wie of wat legi-
timeert het handelen van de maat-
schappelijke onderneming, tot 

welk appel leidt dit, en aan wie is dat appel gericht? Mijn stelling is dat 
het cda	en de maatschappelijke ondernemingen van elkaar vervreemd 
zijn geraakt.

Wat	is	een	maatschappelijke	onderneming	en	van	wie	is	die?

Er is geen eenduidige definitie van de maatschappelijke onderneming.1 
Wim van de Donk en Taco Brandsen hebben de maatschappelijke onderne-
ming in een schema gevat en verwoord.2 Wat goed zichtbaar wordt is dat 
de plaats van maatschappelijke ondernemingen mede afhankelijk is van 
de krachten die vanuit de domeinen staat, markt en gemeenschap worden 
uitgeoefend (zie figuur).

Het CDA en de maatschappelijke 
ondernemingen zijn van elkaar 
vervreemd geraakt
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De plaatsbepaling van de maatschappelijke onderneming is dynamisch.3 
De verschillende sectoren zorg, onderwijs en wonen hebben daarin hun 
eigen geschiedenis, maar in essentie is de beweging hetzelfde: van particu-
lier initiatief dat goed verankerd was in de eigen zuil, is het in de naoorlogse 
opbouw van de verzorgingsstaat onderworpen aan ‘oneigenlijke verstatelij-
king’. Mede onder invloed van begrotingsproblemen en het new public ma-
nagement van de overheid is een beweging naar de markt gemaakt.

Het antwoord op de vraag ‘Van wie is de maatschappelijke onderne-
ming?’ is formeel-juridisch niet zo ingewikkeld. Vrijwel alle maatschap-
pelijke ondernemingen kennen de stichtingsvorm. Het stichtingsbestuur 
vervult formeel de eigenaarsrol. Maar daar wringt nou net de schoen: de 
stichting is van niemand; het is een vermogen in een dode hand.

Tot in de jaren tachtig kwam de vraag naar eigenaarschap niet eens op. 
De school, de kruisvereniging, de woningcorporatie waren ‘van ons’, en 
‘ons’ was dan de vereniging van gelijkgestemde burgers binnen de eigen 
zuil. Over de ontzuiling en individualisering is al veel geschreven. Van gro-
te invloed op de huidige positionering van de maatschappelijke onderne-
ming is ook de professionalisering van het bestuur en de schaalvergroting 
geweest. En als klap op de vuurpijl zijn binnen een tijdsbestek van vijftien 
jaar vrijwel alle verenigingen omgezet in een stichting. De maatschappelij-
ke ondernemingen zijn losgeraakt van hun ankers in de gemeenschap. Het 
zijn verweesde organisaties geworden. Waar is de eigenaar gebleven?

Het	cda	en	het	middenveld:	een	mislukt	huwelijk?

De afgelopen twintig jaar zijn de maatschappelijke ondernemingen in hun 
eigen sectoren op hun eigen wijze bezig geweest om de ruimte om te kunnen 
ondernemen te vergroten en de overheid op afstand te houden. Je zou ver-
wachten dat die beweging gepaard zou gaan met het verstevigen van de rela-
tie met de samenleving, zodat de positionering in de driehoek niet uit balans 
raakt. In weerwil van de teksten waarmee branchevoorzitters het podium 
beklommen, bleek zelfregulering in de uitvoeringspraktijk eerder een ver-
dedigingslinie naar de overheid dan een lifeline naar de samenleving.

Dat is ook de meest waarschijnlijke verklaring voor het verzet van de 
brancheorganisaties tegen het wetsvoorstel voor de maatschappelijke 
onderneming dat minister Hirsch Ballin naar de Kamer zond.4 Harry ter 
Braak en Cees Paardekooper trokken daaruit de conclusie dat bij de bran-
cheorganisaties rond de opstelling en bespreking van het wetsvoorstel te 
weinig ‘stelselreflexiviteit’ aanwezig was. Er is te veel gekeken naar private 
markten en te weinig naar het eigene van de maatschappelijke onderne-
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ming. De organisaties zoeken de oplossing in ‘het verbijzonderen van het 
denken over de verbinding met de samenleving, opdat organisaties weer 
meer van die samenleving zijn’, aldus Ter Braak en Paardekooper.5

De besturen van de maatschappelijke ondernemingen hebben hun 
roots verwaarloosd en hebben hun verweesdheid niet als een gemis, als 
een vraagstuk van legitimiteit ervaren. Ze zijn ontrouw geworden aan hun 
eigenaar. Zo bezien moet het cda	teleurgesteld zijn in de wijze waarop het 
middenveld bestuurd is.

De andere kant van hetzelfde verhaal is dat de politiek zich na de peri-
ode van oneigenlijke verstatelijking heeft teruggetrokken en niet gezorgd 
heeft dat gewerkt werd aan herstel van verbindingen. De maatschappelijke 
ondernemingen, de woningcorporaties na de bruteringsoperatie voorop, 
werden speelbal in het politieke debat. Politieke partijen hebben verschil-
lende visies op de positionering van de maatschappelijke onderneming, 
maar tot een fundamenteel inhoudelijk debat daarover komt het niet. Bij 
de constante stroom overheidsinterventies is de dominante logica die van 
de staat of van de markt. De logica van de burger, van de gemeenschap is 
ver te zoeken. En op dat punt raakt (een deel van) het middenveld teleurge-
steld in het	cda. De afgelopen vijftien jaar heeft de cda-fractie in de Twee-
de Kamer bij interventies ad-hoccoalities gesloten met links en rechts, en 
heeft zij wisselend instrumenten gehanteerd uit de gereedschapskist van 

de staat of de markt. De dichotomie 
in het debat is te weinig doorbroken 
met een eigen geluid, gebaseerd op 
de vaste waarden van het	cda.

De burger en de gemeenschap 
werden opgezadeld met een audit 
society in plaats van een civil society 

en met de werking van de markt in plaats van met de compassie van de 
gemeenschap. Dragers van de civil society voelen zich in de steek gelaten 
door ‘hun’ partij.

‘Taal	is	niet	onschuldig’

Met de voorgaande uitspraak van Tjeenk Willink, de voormalige vicepresi-
dent van de Raad van State, in het achterhoofd, valt op dat de woorden die 
de afgelopen decennia voor de context van de maatschappelijke onderne-
mingen werden gebruikt, aan het veranderen zijn.6 Blijkbaar is er behoefte 
aan herijking.

Een voorbeeld. Voor de invloed van stakeholders (public value), afgezet 
tegen shareholders (shareholder value), werd het woord ‘belanghebbenden’ 

Dragers van de civil society 
voelen zich in de steek gelaten 
door ‘hun’ partij
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gebruikt. Het werd in het rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het cda (wi) over de maatschappelijke onderneming gebruikt en stond 
centraal in het wetsvoorstel dat Ernst Hirsch Ballin naar de Kamer stuur-
de.7 Intussen wordt het woord blijkbaar te gemakkelijk geassocieerd met 
eigenbelang in plaats van met maatschappelijke meerwaarde, en zou het 
woord ‘betrokkene’ de voorkeur hebben.8 In het wi-rapport Op zoek naar 
de kracht van de samenleving wordt die keuze als volgt toegelicht: ‘Maat-
schappelijke organisaties dienen zich te realiseren dat de betrokkenen 
samen mede vorm geven aan de organisatie (en haar ambitie): meedoen is 
meer dan consumeren. Zulke participatie is derhalve iets anders dan het 
behartigen van een eigen deelbelang door een belanghebbende.’9

Eenzelfde overweging lijkt de Raad voor het openbaar bestuur te han-
teren bij de term maatschappelijke onderneming: ‘Dat wat onder invloed 
van New Public Management maatschappelijke onderneming is gaan heten, 
kan dan ook weer in naam terug naar zijn essentie: een maatschappelijk 
verankerde organisatie.’10 In mijn eerdere publicaties heb ik steeds on-
derscheid gemaakt tussen de belanghebbenden van de maatschappelijke 
meerwaarde (burgers en hun verbanden) en het welbegrepen eigenbelang 
van de cliënt of consument.11

Legitimatie

Terug naar de vraag wie de morele eigenaar van de maatschappelijke orga-
nisatie is.

Op institutioneel niveau kan het antwoord op die vraag geen ander zijn 
dan ‘de gemeenschap van betrokkenen’. Op de een of andere manier moet 
de maatschappelijke organisatie verankerd zijn in de (lokale) gemeen-
schap. Daar zijn verschillende vormen voor bedacht, zoals de ‘belang-
hebbendenvertegenwoordiging’ (woningcorporatie uit Amerongen), de 
‘maatschappijraad’ van Stadgenoot, en de verschillende ‘maatschappijad-
viesraden’ in het onderwijs.12 Van belang is dat dergelijke organen ingebed 
zijn in de governance, die bestaat uit betrokkenen die zich een oordeel 
kunnen vormen over de maatschappelijke meerwaarde en hun tanden 
kunnen laten zien.13 Als de governance van de maatschappelijke organisa-
tie stevig in de gemeenschap is verankerd, is de positionering in de drie-
hoek niet langer onderworpen aan de dichotomie van staat en markt.

Minstens zo interessant is de waarneming dat het in de samenleving 
bruist van nieuwe burgerinitiatieven. Veel van die initiatieven spelen zich 
af op het domein dat tot voor kort exclusief in handen leek van de gevestig-
de maatschappelijke organisaties. Het gaat hierbij allang niet meer alleen 
over de witte raaf die Buurtzorg heet of over een coöperatieve vereniging 
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met een windmolen. Er is een beweging aan de gang waarbij tal van be-
heertaken die dicht bij de woon- en leefwereld van de burgers liggen, door 
nieuwe collectieven worden opgepakt. Bewoners gaan buurtcentrum Het 
Klooster in het Oude Noorden van Rotterdam beheren.14 De cda-fractie in 
de gemeenteraad van Breda heeft prachtige voorbeelden van burgerinitia-
tief beschreven.15 Corporaties kunnen huurkorting geven of waardepunten 
toekennen aan huurders die een actieve bijdrage leveren aan de leefbaar-
heid van de wijk.16 Verder gaat het idee om een deel van het corporatiebezit 
onder te brengen in een coöperatie.17 Nog meer innovatie is te vinden op 
het snijvlak van zorg en welzijn. Zorgvoorelkaar.com is een interactieve 
website voor burgers, die verwacht jaarlijks veertigduizend verbindingen 
tussen individuele zorgvragers en -aanbieders tot stand te kunnen bren-
gen. Emile.nu is een door studenten opgerichte, zeer innovatieve vorm van 
thuiszorg, die inmiddels de interesse heeft gewekt van Osira.18

Dit zijn maar een paar recente parels uit een enorme oogst burgerinitia-
tieven. In andere bijdragen aan deze bundel wordt beschreven wat burgers 
beweegt, waarom ze energie steken in dit soort activiteiten. In deze bijdrage 
is de vraag relevant of en, zo ja, onder welke omstandigheden die initiatie-
ven nog verbonden zijn met de gevestigde maatschappelijke organisaties. 
Zijn maatschappelijke organisaties werkelijk geïnteresseerd in deze ini-

tiatieven en zijn ze bereid om hun 
organisatie, netwerk, marktmacht 
te gebruiken om deze initiatieven te 
faciliteren en weer grassroots orga-
nisaties te worden?

Als ze dat inderdaad zijn, moe-
ten ze minimaal twee dingen doen, 
namelijk (1) op het niveau van de 

fundamentele keuzes (waartoe zijn wij op aard?), het niveau van de gover-
nance, de legitimatie vorm geven in bijvoorbeeld een maatschappijraad, 
en (2) op het niveau van de grassprieten, samen met de bewoners, gebrui-
kers, cliënten, burgers, beoordelen wat het probleem is en wat er nodig is 
om de gemeenschap in staat te stellen een oplossing te realiseren.

Organisaties die dit doen zijn verankerd in de (lokale) samenleving en 
hebben geen legitimatieprobleem. Deze organisaties weten zich gesteund 
als het economisch moeilijk is, als de randvoorwaarden waaronder de 
maatschappelijke doelen worden nagestreefd verslechteren: dan zet men 
er samen de schouders onder.

Zijn maatschappelijke organi-
saties werkelijk geïnteresseerd 
om weer grassroots organisa-
ties te worden?
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‘Mijn ervaringen als volkshuisvester gaan te-

rug tot de tijd dat ik hier economie studeer-

de. Omstreeks 1980 deed ik onderzoek naar 

“profijt van de overheid” van verschillende 

inkomensgroepen op het punt van subsidies 

voor het wonen. Toen ging het leeuwendeel 

via hypotheekrenteaftrek naar de hogere in-

komens, namelijk eigenaar-bewoners. Het 

regeerakkoord van Rutte ii stelt de woning-

markt te willen hervormen. Feit is dat kopers 

nog steeds zwaar bevoordeeld worden ten op-

zichte van huurders: een eigen woning is als 

ideaal verklaard, de huren stijgen, huurders 

moeten kopen en corporaties moeten minder 

sociale huurwoningen beheren. Ook komt er 

meer centrale controle op corporaties.’

‘Dit is het politieke antwoord op een reeks 

aanhoudende incidenten in de sociale huur-

sector. Die heeft last van fraude, van bokken 

en van zonnekoninggedrag van sommigen. 

Onze legitimiteit als maatschappelijke on-

derneming staat ter discussie. Ik erken de 

problemen. Ik zie er echter niets in om cor-

poraties weer meer onder de rijksoverheid te 

brengen. Ik verbaas me over de naïviteit dat 

men blijkbaar denkt dat misstanden op die 

manier voorkomen kunnen worden. Denk al-

leen al aan de blunders met de Fyra en de jsf. 

Het rijk denkt bovendien in generieke maat-

regelen, die geen recht doen aan de regionale 

verschillen die er op de woningmarkt zijn: in 

Amsterdam is de situatie compleet anders 

dan in Jipsingboertange.’

‘Corporaties zijn ooit opgericht door groe-

pen geëngageerde bewoners. Langzaam wer-

den de corporaties meer aangestuurd door 

de overheid en sinds 1995 is de tendens dat 

steeds meer professionals aan het stuur zit-

ten. De actuele druk vanuit de regering is te 

zien als een poging om de macht van de pro-

Pieter	Bregman	(1959)

Directeur van Nijestee, met 13.500 woningen de 
grootste corporatie van de stad Groningen.

INTErmEzzo
Pieter Bregman

‘Crisis van maat schappelijke 
organisaties? Welnee, crisis van de 
centrale overheid’
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fessionals in de volkshuisvesting in te perken 

en de corporaties weer meer in het domein 

van de overheid te brengen: de “regeercorpo-

ratie”, een uitvoeringsorganisatie van over-

heidsbeleid met meer regels, meer toezicht, 

en meer bureaucratie. Anderzijds verwacht 

een niet onaanzienlijk deel der natie veel heil 

van marktwerking; de tucht van de markt 

leidt tot concurrentie, lagere kosten en meer 

innovatie. De recentste vrucht aan deze neo-

liberale boom is de “regiecorporatie”.’

* * *
‘Ik loop zelf warm voor het perspectief om de 

verbinding met bewoners en lokale belang-

houders nieuwe glans te geven. Nijestee wil 

een “rootcorporatie” zijn: dicht bij de wortel 

van de historie van corporaties, geworteld in 

de lokale samenleving. Dat begint met mooie 

dingen doen voor gewone mensen. Nijestee 

heeft 13.500 woningen, met een gemiddelde 

huur van 400 euro. Daarvan is 97 procent be-

reikbaar met huurtoeslag, betaalbaar dus. We 

werken met aantoonbaar resultaat aan de leef-

baarheid in onze wijken. Landelijke onderzoe-

ken laten zien dat Groningse bewoners pretti-

ger in hun buurt wonen dan pakweg tien jaar 

geleden. Achterstandswijken zijn verdwenen, 

we houden een paar straten over.’

‘Attitude is alles: wij vinden bewoners leuk 

en bieden ruimte voor eigen initiatief. Wij 

staan open voor alle vogels, hoe raar de plui-

mage ook. Dat is soft. Soft is goed. Wij zijn lo-

kaal en werken alleen in de stad Groningen. 

Daar kennen we de mensen, de manieren en 

de markt. Wij werken onder de paraplu van 

afspraken met de gemeente over de volle 

breedte van de volkshuisvesting. Dat is een 

must; het zorgt via de gemeenteraad voor de-

mocratische legitimatie van wat wij doen. De 

afspraken baseren we op gezamenlijke dro-

men en doelen, niet op boeteclausules.’

‘Participatie is voor ons een speerpunt. We 

werken met de drieslag van Vertrouwen in bur-

gers van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (wrr): meepraten, meedoen, 

initiatieven begroeten. Wij hebben een lawine 

aan kleine en grote participatietrajecten. We 

huisvesten tientallen collectieven van bewo-

ners, van bevlogen milieubewuste gezinnen 

tot kunstenaarscollectieven. Ook social me-

dia bieden een gouden kans. Hiermee kunnen 

gratis grote groepen mensen, en dus ook be-

woners, bereikt en georganiseerd worden. Dat 

betekent nieuwe netwerken onderhouden, 

crowdsurfen en crowdsourcen. Dat is onover-

zichtelijk en onvoorspelbaar, zoals de wrr het 

noemt, maar biedt juist daardoor kansen voor 

nieuwe verbindingen. Dat heeft gevolgen 

voor de organisatie: er moet een scheut anar-

chie in. Fouten maken mag. Medewerkers 

mogen spreken voor het bedrijf en zelf beslis-

singen nemen. Dit heeft gevolgen voor de rol 

van de baas. Die moet het voorbeeld geven: de 

wijk in, contacten onderhouden, het internet 

op en professionals loslaten.’

‘Het is de centrale overheid die moeite 

heeft met de democratisering van de me-

dia, en met de onvoorspelbaarheid en on-

overzichtelijkheid daarvan. Wij als lokale 

maatschappelijke organisaties, als rootcor-

poraties, kunnen en zullen er juist veel 

baat bij hebben, als we de mogelijkheden 

benutten. Crisis van maatschappelijke or-

ganisaties? Welnee, crisis van de centrale 

overheid. Of in elk geval crisis van alles wat 

groot, anoniem, onpersoonlijk en afstan-

delijk is.’

‘Social media bieden een 
gouden kans’
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Is	onze	samenleving	vitaal	of	stagneert	zij? Allebei, zou ik zeggen. 
Het uit de hand gelopen Facebook-feestje in Haren op 21 september 2012 
kan men zien als uitbarsting van de decadente cultuur die haar innerlijke 
leegte alleen kan verdrijven met het creëren van in geweld eindigende 
hypes. Men kan de gebeurtenissen ook lezen als uitdrukking van het on-
vermogen van jonge mensen om zich neer te leggen bij een maatschappij 
die hen onder zware prestatiedruk zet zonder een inspirerend perspectief 
te bieden.1 Eerder dan een gebrek aan vitaliteit is de crisis van onze samen-
leving dat de maatschappelijke vitaliteit vaak verschijnt als probleem. Bur-
gers verlangen en hopen van alles en gedragen zich daar ook naar, maar al 
die – vanuit hun perspectief – ongerichte hartstocht ervaren bestuurders 

Naar een jazzy samenleving: 
pleidooi voor de heruitvinding 
van subsidiariteit

De auteur is lekendominicaan. Hij is hoogleraar Publieke theologie en bekleedt de 
Cobbenhagen Chair aan Tilburg University.

Het subsidiariteitsbeginsel vraagt om een praktische en 
theoretische heruitvinding. Het valt niet samen met het 
sterk gejuridificeerde begrip dat men ervan heeft, maar is 
uitdrukking van een maximalistische visie op de mense-
lijke waardigheid: er zijn in mensen mogelijkheden ver-
borgen die zij nog niet hebben laten zien, maar die zij moe-
ten kunnen ontwikkelen. Niet een mechanische, maar een 
jazzy samenleving is wat we nodig hebben: een samen-
klank van improvisaties. Burgers zouden op alle niveaus 
gestimuleerd moeten worden om de angst voor de improvi-
satie en de daarmee verbonden onzekerheid kwijt te raken.

door Erik Borgman
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nogal eens als een last. Het gemakkelijkst vinden zij het wanneer burgers 
zich gedragen als radertjes in een goed geoliede machine. Maar niet een 
mechanische, maar een jazzy samenleving doet ons goed. In dit licht is 
een hernieuwde bezinning op het subsidiariteitsbeginsel van belang. Dit 
beginsel vraagt, zo is de stelling van dit artikel, om een praktische en theo-
retische heruitvinding.

Subsidiariteit valt niet samen met het sterk gejuridificeerde begrip dat 
men er meestal van heeft. De Europese Unie is ‘subsidiair’ georganiseerd 
en dat betekent dan dat de natiestaten niet in het grotere geheel van de 
unie opgaan, maar de macht behouden om te beslissen wat zij naar de 
‘hogere’, meer algemene instantie willen overdragen. Subsidiariteit is 
echter allereerst een principe, een beginsel. Het subsidiariteitsbeginsel 
bewaart het fundamentele, maar lastige inzicht dat de samenleving alleen 
in meervoud bestaat, maar wel degelijk een samenleving is. Samenleving 
krijgt vorm, zoals Thomas van Aquino in zijn commentaar op de Politica 
van Aristoteles schrijft, als samenklank van meerdere, uiteenlopende me-
lodieën die samen een harmonie vormen.2 Dit betekent geen ontkenning 
van de botsingen tussen verschillende politieke visies en belangen in de 
hedendaagse samenleving. Het betekent een aanmoediging om de samen-
hang van de samenleving te zoeken als verborgen in deze verschillen en 
in de botsingen die er het gevolg van zijn. De harmonie waar Thomas over 
spreekt zouden we daarom in mijn visie niet moeten denken in analogie 
met de laatmiddeleeuwse polyfonie of de modern-klassieke symfonie. Het 
gaat veeleer om de harmonie van de jazz die in de gegeven kakofonie van 
het hedendaagse leven een melodie hoort en door deze melodie te spelen 
haar versterkt aanwezig stelt.

Subsidiariteit	en	pluraliteit

In 1931 introduceerde Pius xi het subsidiariteitsbeginsel in de encycliek 
Quadragesimo anno:

Evenals datgene wat de enkelingen op eigen initiatief en door eigen 
kracht kunnen verwezenlijken, hun niet ontnomen mag worden en aan 
de gemeenschap mag worden overgedragen, evenzo is het onrechtvaar-
dig en bovendien nadelig, ja noodlottig voor de goede orde om wat door 
een kleinere en ondergeschikte gemeenschap gedaan en tot stand ge-
bracht kan worden, naar een grotere en hogere gemeenschap te verwij-
zen. Immers, iedere sociale bemoeienis is volgens haar eigen natuur en 
begrip subsidiair: zij dient hulp te brengen aan de leden van een sociaal 
lichaam, maar mag ze nooit vernietigen of absorberen.3
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Dit lijkt tamelijk juridisch en formeel, maar was ook toen al uitermate prin-
cipieel bedoeld. Niet helemaal ten onrechte, maar wel zeer eenzijdig, is dit 
in de latere discussie vaak in verband gebracht met een organologisch maat-
schappijmodel dat ook door de opkomende fascistische bewegingen werd 
voorgestaan. Hier wordt niet de organische, door spontane gevoelens van 
verbondenheid gedragen natuurlijke gemeenschap tegenover de anonieme 
en bureaucratische staat gesteld. Hier wordt vastgesteld dat politieke maat-
regelen het samenleven van burgers op het concrete niveau moet stimuleren 
en vooruithelpen, niet vervangen. Het is niet aan welke overheid dan ook 
om de ideale samenleving te ontwerpen om burgers vervolgens op te leggen 
zich te gedragen naar de rol die hun in dit ontwerp is toegewezen. Dit geldt 
ook als burgers die overheid zelf gekozen hebben.

In 1961 citeert paus Johannes xxiii de tekst van Pius xi in zijn encycliek 
Mater et Magistra, maar spitst tegelijkertijd de focus ervan toe. Johannes 
xxiii concentreert zich op de internationale verhoudingen en leidt uit het 
subsidiariteitsbeginsel af dat mensen waar ook ter wereld en in alle om-
standigheden moeten worden gezien en behandeld als verantwoordelijk 
voor hun eigen ontwikkeling. Als zij daarvoor de bronnen niet in huis heb-
ben, moeten zij zichzelf ervoor inspannen deze te verwerven en moeten 
anderen hen hierbij ondersteunen.4 Daarom is het goed, zo stelde dezelfde 
paus twee jaar later in de encycliek Pacem in Terris, als er zo veel mogelijk 
groepen en organisaties zijn waarin mensen zich verenigen om te probe-
ren invloed uit te oefenen op de vormgeving van de wereld waarin en waar-
van zij leven.5 Op deze manier tonen zij zich ‘waardige burgers die hun 
beste krachten wijden aan de vooruitgang van hun zaken’.

Uitdrukking	van	een	mensbeeld

Het subsidiariteitsbeginsel is uitdrukking van een maximalistische visie 
op de menselijke waardigheid. Er zijn in mensen mogelijkheden verbor-
gen die zij nog niet hebben (kunnen) laten zien, maar die zij moeten kun-
nen ontwikkelen. Mensen wordt onrecht aangedaan indien ze worden 
beschouwd als elementen die naar believen kunnen worden ingezet om 
de samenleving op te bouwen volgens een vaststaand, door een beperkte 
groep ontwikkeld bouwplan. Alle mensen zijn geroepen om niet alleen 
medebouwers, maar ook medearchitecten te zijn van een samenleving die 
het goede leven vormgeeft waarop zij gericht zijn en waarvan zij kunnen 
leven. Hun wordt daarom evenzeer onrecht aangedaan indien zij uitslui-
tend worden gezien als gebrekkig toegerust, niet in staat bij te dragen aan 
de opbouw van hun eigen leven en aan die van de samenleving. Hetzelfde 
geldt indien zij worden beschouwd als potentieel gevaarlijk, principieel 
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te wantrouwen in wat zij zeggen en doen, en uitsluitend door de macht 
van de overheid in het gareel te houden. Volgens Mater et Magistra staat de 
katholieke traditie uiteindelijk voor een opvatting over de samenleving die 

de mensen waaruit zij bestaat ziet 
als ‘fundament, oorsprong en doel 
van alle sociale instellingen’.6 Men-
sen zijn nooit alleen middelen.

De mensvisie waarvan het subsi-
diariteitsbeginsel de uitdrukking 
is, ontkent – negatief – dat mensen 
ongeordende, in zichzelf gesloten 
individuen zouden zijn met onder-

ling tegenstrijdige en concurrerende neigingen en behoeften, die slechts van 
buitenaf en onder dwang tot een geordend verband kunnen worden samenge-
voegd. We hoeven niet te worden gedwongen tot samenleven en tot zorg voor 
anderen, want daarop zijn we ‘van nature’ gericht, zegt de katholieke traditie. 
Dat is de positieve kant: mensen zijn uit op gemeenschap en erop gericht een 
samenleving op te bouwen en in stand te houden die henzelf en anderen on-
dersteunt bij het realiseren van goed leven. Het subsidiariteitsbeginsel drukt 
enerzijds uit dat mensen aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheid 
voor het bonum commune, op hun inzet ervoor en op hun creativiteit bij de 
vormgeving ervan, maar heeft anderzijds vertrouwen in de creativiteit waar-
mee ze deze verantwoordelijkheid op zich nemen en vormgeven.7 Dit leidt tot 
een visie die de samenleving niet ziet als statisch gegeven, maar als een reali-
teit die zichzelf gedurig schept en herschept op basis van de verlangens en de 
visioenen van mensen en hun inzet om die te realiseren.

Inzetten	op	het	vermogen	om	het	goede	te	doen

De Amerikaanse dichter T.S. Eliot (1888-1965) schreef al in 1934 over de ten-
dens om voortdurend te proberen te ontsnappen aan het duister buiten 
ons en binnen in ons door te dromen van systemen die zo volmaakt zijn dat 
niemand nog goed hoeft te wezen:

[We] constantly try to escape
From the darkness outside and within
By dreaming of systems so perfect that no one will need to be good.

We hebben volgens Eliot het christendom nodig om ons te herinneren aan 
onze gebrokenheid en onze zondigheid. Want de mens die is, zal de mens 
die voorgeeft te zijn, altijd achtervolgen:

Alle mensen zijn geroepen om 
niet alleen medebouwers, maar 
ook medearchitecten te zijn van 
een samenleving die het goede 
leven vormgeeft
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But the man that is will shadow
The man that pretends to be.8

We lijken echter op dit moment evenzeer herinnerd te moeten worden aan 
de mogelijkheid van mensen om op hun gebroken wijze inderdaad ‘goed’ 
te zijn, en aan de onmisbaarheid daarvan voor de samenleving. Catharina 
van Siena (1347-1380) liet al in de veertiende eeuw, toen de gedifferentieer-
de samenleving die de onze is ontstond, de volgende woorden optekenen, 
die naar haar overtuiging direct door God tegen haar gezegd waren:

Opdat jullie liefde zouden beoefenen zowel in het handelen als in de 
wil, heb ik in mijn voorzienigheid niet aan één persoon individueel de 
kennis gegeven om alles te doen wat noodzakelijk is voor het menselijk 
leven. Nee, ik gaf iets aan de een en iets aan de ander, zodat ieders be-
hoefte een reden zou zijn om toevlucht te zoeken bij een ander. (…) Had 
ik niet iedereen alles kunnen geven? Natuurlijk. Maar in mijn voorzie-
nigheid wilde ik ieder van jullie afhankelijk maken van de ander, zodat 
jullie gedwongen zouden zijn liefde te beoefenen.9

Mensen zijn volgens Catharina beeld van God in de zorg die zij voor elkaar 
hebben. Zij weten zich daartoe als het ware gedwongen doordat ze van 
elkaar afhankelijk zijn. Hun handelen zal dit weerspiegelen, hoe dan ook. 
In onverwachte, ongerichte, soms tegendraadse en ook averechtse vormen, 
maar uit al die vormen samen is de samenleving gemaakt. Ze kunnen en 
mogen niet overbodig gemaakt worden en zijn niet te vangen in een be-
leidsplan of een regeerakkoord.

Dit is waarschijnlijk het meest ongemakkelijke van het subsidiariteits-
beginsel. Het vraagt erom de gedachte op te geven dat de maatschappelijke 
ontwikkeling volgens plan verloopt. Ieders inzet en creativiteit zijn nodig 
en de inbreng ervan schept de samenleving van de toekomst. Tegelijkertijd 
echter komt de uitkomst tot stand in de interactie van de uiteenlopende 
vormen van inbreng die verbonden zijn met uiteenlopende posities en 
die gedragen worden door uiteenlopende visies. De samenleving ontstaat 
dankzij de dromen en het engagement van ontelbare mensen, en wat ont-
staat is een ongeplande en onverhoopte gave, een toekomst die niemand 
bedacht heeft. Dat vraagt geloof of – zo men wil – vertrouwen, maar een 
vertrouwen van een andere orde dan het consumentenvertrouwen waarvan 
gemeend wordt dat het een voorwaarde is om de economische crisis op te 
lossen. Het gaat om het vertrouwen dat het goede kan gebeuren, ook al kan 
ik niet bedenken hoe, of zelfs maar wat dat goede op dit moment zou kun-
nen zijn.
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Improvisatiesamenleving

Gezien vanuit het subsidiariteitsbeginsel zijn burgers dus door zich in te 
zetten voor de vormgeving van de samenleving onderdeel van de samenle-
ving die hen als toekomst gegeven wordt. Doordat alle betrokkenen probe-
ren het goede leven zoals zij het zien te realiseren, ontstaat gemeenschap 
die gericht is op het goede leven voor allen.

Deze visie heeft verwantschap met die van Hans Boutellier, directeur 
van het Verwey-Jonker Instituut, die onze samenleving een ‘improvisatie-
maatschappij’ noemt.10 Onze samenleving wordt niet in stand gehouden 
door grootse plannen te bedenken en die vervolgens te implementeren, 
maar door te improviseren: door een probleem te zien, het aan te pakken 
en zich voortdurend aan te passen aan wat mogelijk en onmogelijk blijkt, 
wat productief is en wat blokkeert. Dit impliceert een belangrijke verande-
ring van het beeld van de hedendaagse samenleving. De veelheid aan visies 
en vormen van inzet is geen teken van crisis, maar een teken van vitaliteit. 
Bestuurders hoeven niet het onmogelijke te doen, maar kunnen zich be-
perken tot wat mogelijk blijkt. Vluchtelingen vinden een plaats omdat 
mensen bereid zijn ze op te vangen en te helpen, omdat zij zelf ondanks 
alle moeilijkheden een plaats weten te creëren, omdat zij erin slagen iets te 
doen of iets te maken waaraan bij anderen behoefte is en daarvan te leven. 
Er is zorg omdat mensen weten dat zij zorg verschuldigd zijn aan wie dat 
nodig heeft en daarnaar handelen. Natuurlijk moet die zorg dan goed geor-
ganiseerd worden, en daar blijft voor bestuurders nog voldoende te doen, 
maar vooral om te zorgen dat mensen in de organisatie hun werk kunnen 
doen en hun rol als medevormgevers ervan op kunnen nemen.11

Maar hier zit toch een knoop die Boutellier over het hoofd lijkt te zien. 
Het vermogen om verder liggende doelen en fundamentele uitgangspun-
ten met elkaar te bediscussiëren blijkt sterk geërodeerd. Organisaties en 

mensen erbinnen gedragen zich in 
hoge mate naar wat zij denken dat 
er van hen verwacht wordt. Zeker, 
ze klagen er ook over, verzetten zich 
soms tegen wat hun wordt voorge-
schreven, maar ook dan blijft dit 
hun focus.12 Het vermogen en regel-
matig ook de wil om – bijvoorbeeld 
– in de universiteit te beraadslagen 

over de eigen bijdrage van de academie aan de samenleving, en niet met-
een te gaan onderhandelen met wat de minister vraagt, blijkt opvallend 
klein. Het lijkt er soms op alsof iedereen in Nederland ervan uitgaat dat 

Het lijkt er soms op alsof ieder-
een in Nederland ervan uitgaat 
dat hij of zijn geen echte, maar 
slechts een gedelegeerde verant-
woordelijkheid heeft
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hij of zijn geen echte, maar slechts een gedelegeerde verantwoordelijk-
heid heeft en verslaafd is aan de helderheid en overzichtelijkheid die dit 
biedt. Maar hoe je het ook wendt of keert, de rechter voert niet alleen de 
wet uit, maar representeert die ook, en de verpleegkundige voert geen 
zorgopdracht uit, maar belichaamt als concreet mens tegenover een ander 
concreet mens de zorg die mensen elkaar verschuldigd zijn. Dit betekent 
dat intellectuelen in hun spreken en bestuurders in hun handelen men-
sen zouden moeten stimuleren om hun ervaring serieus te nemen dat ze 
ernaar verlangen voor elkaar te zorgen en dat dat hen ook gelukkig maakt. 
Dan worden ze uitgedaagd om zich te gedragen als musici die kunnen 
spelen en improviseren los van hun partituur. Dat zal alleen gebeuren als 
ze zich werkelijk serieus genomen weten in hun visie, hun inzicht, hun en-
gagement en hun verlangen. Als ze vermoeden dat er een verborgen parti-
tuur is, zullen ze die zoeken en die tot hun leidraad nemen, hetzij om die te 
volgen, hetzij om zich ertegen te verzetten.

Dat brengt me terug bij Haren. We moeten onze jongeren niet voortdu-
rend de boodschap meegeven dat ze moeten presteren volgens criteria die 
vaststaan. Dat is tegen hun natuur en leidt er uiteindelijk toe dat ze de boel 
kort en klein slaan. In plaats daarvan moeten we hun het besef teruggeven 
dat er op hen wordt gewacht, op hun inbreng en hun creativiteit. Welke 
samenleving willen ze opbouwen?

Jazzy

Aan het begin verwees ik al naar de jazz als analogie voor het soort samen-
leving dat we nodig hebben: een samenklank van improvisaties. Ik wil tot 
slot deze analogie nog wat meer aankleden.

Ten eerste is er bij jazz geen sprake van vooropgezette harmonie, maar 
wel van voorgangerschap. Iedereen moet kunnen improviseren, maar niet 
iedereen hoeft solist te zijn, laat staan bandleider. Een goede leider hoort 
de harmonie die uit de improvisaties ontstaat en versterkt die, waardoor 
de anderen weer gestimuleerd worden om op hun niveau hun bijdrage 
te leveren. Burgers zouden op alle niveaus gestimuleerd moeten worden 
om de angst voor de improvisatie en de daarmee verbonden onzekerheid 
kwijt te raken. Daar hoort misschien ook bij dat we ons weer iets meer van 
Jezus’ woord aantrekken dat iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad 
en voor zichzelf moet zorgen (Matteüs 6: 34). Het is niet onze taak ervoor te 
zorgen dat ‘no one needs to be good’ – of niet anders dan goed kan zijn, wat 
op hetzelfde neerkomt.

Ten tweede heeft jazz, evenals andere muziek, geen extern doel. De En-
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gelse literatuurwetenschapper Terry Eagleton schreef een boekje over de 
zin van het leven, waarin hij de jazz presenteert als de beste analogie voor 
een zinvol leven in gemeenschap:

Al draagt iedere speler bij aan ‘het grootste goed van het geheel’, ze doet 
dit niet door een moeizaam bevochten zelfverloochening maar gewoon 
door haar eigen zelfexpressie. Er is zelfverwerkelijking, maar alleen 
doordat iedereen zichzelf verliest in de muziek als geheel. Iedereen 
presteert, maar het is geen kwestie van zelfverheerlijkend succes. Inte-
gendeel, het presteren – de muziek zelf – werkt als middel om de spe-
lers met elkaar te verbinden.

Verderop schrijft Eagleton:

Wat we nodig hebben is een levensvorm die geen enkel nut heeft buiten 
zichzelf, net zoals de jazzuitvoering geen nut heeft buiten zichzelf. De 
samenleving heeft geen doel, samenleven is het doel en vraagt om de inzet 
van mensen om dat wat zij als goed samenleven beschouwen te realiseren. 
Daarbinnen hebben nut en efficiency natuurlijk voluit hun plaats.13

Wat we nodig hebben, kunnen we niet zomaar realiseren, maar door de 
poging het te realiseren is het meer dan een utopie. Het is in onze steeds 
falende pogingen werkzaam aanwezig. Als we ons soms moeizame samen-
leven niet alleen als opdracht kunnen zien, maar kunnen leven als vervul-
ling van wat we zijn – het muziekstuk dat ons bij elkaar houdt doordat we 
het spelen – zou dat een grote stap vooruit betekenen. Het subsidiariteits-
beginsel nodigt daartoe uit.

 Noten
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Phillip Blond (1966), directeur en oprichter 

van de denktank ResPublica in Londen, 

maakte in 2010 furore met zijn boek Red Tory. 

How left and right have broken Britain and 

how we can fix it, waarin hij oproept tot een 

nieuwe ‘progressief-conservatieve’ politiek 

om de huidige impasse tussen links en rechts 

te doorbreken. De politieke filosofieën van 

staat en markt bieden geen oplossingen, en 

sterker nog, ze zijn juist verantwoordelijk 

voor de grote politieke en maatschappelijke 

problemen van onze tijd. Liberalisme en so-

cialisme bekritiseren elkaar heftig, maar zijn 

eigenlijk twee loten van dezelfde stam: de ene 

roept onherroepelijk de andere op. Daarte-

genover pleit Blond voor een renaissance van 

het gemeenschapsleven, voor het stimuleren 

van kleine bedrijven en maatschappelijke 

ondernemingen, en voor lokale organisaties 

die werkelijk verantwoordelijkheid nemen 

en krijgen. Zijn ideeën hebben grote invloed 

gehad op de agenda van de huidige Britse re-

gering – al vindt hij zelf dat die grote fouten 

maakt bij de implementatie van zijn filosofie. 

Tot de publicaties van zijn denktank behoren 

To buy, to bid, to build. Community rights for 

Big Society: minder staat, meer 
samenleving

In gesprek met Phillip Blond

door Diederik Boomsma & Maarten Neuteboom

Boomsma is CDA-duo-raadslid in Amsterdam. Neuteboom is lid van de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen.

‘Minder staat, meer samenleving’, zo luidt het motto van de Britse 
politiek filosoof en theoloog Phillip Blond. De overheid zou in zijn ogen 
meer een appel op burgers moeten doen. De samenleving is immers 
niet alleen de maat en plaats van veel wereldproblemen, maar ook van 
de oplossingen daarvoor. ‘Wanneer we het productieve vermogen van 
mensen ontkennen, maken we hen passief, lusteloos en niet in staat om 
iets zinvols voor zichzelf te ondernemen.’
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gingsstatisme”, omdat het een samenleving 

bewerkstelligt waarin mensen sociale voor-

zieningen nodig hebben en daar niet meer 

zonder kunnen.’

‘Dat is dus niet conservatief, omdat het 

zowel individualisme als collectivisme 

voortbrengt. Een samenleving die louter is 

gebaseerd op extreem individualisme, is een 

samenleving van een paar “winnaars” en een 

grote groep “verliezers”. Die laatste groep 

wordt steeds afhankelijker van de staat.’

Waarin is volgens u het succes van uw 
boek Red Tory gelegen?

‘Mensen beschouwen het – en dat is gewel-

dig – als een baanbrekend, hervormend 

boek in de geschiedenis van het conserva-

tisme. Het wordt nu overal in de wereld ge-

lezen door onder meer denkers van allerlei 

politieke partijen en dus ook door chris-

tendemocraten. Dat heeft er waarschijnlijk 

mee te maken dat ik in mijn boek probeer de 

voorwaarden te scheppen voor een nieuwe 

vorm van politiek en economie. Bovendien is 

Red Tory door allerlei “weldenkende” men-

sen zeer stevig bekritiseerd. Zoiets is meest-

al het signaal dat je een snaar hebt weten te 

raken en misschien zelfs een goed boek hebt 

geschreven.’

Waarin zit precies het nieuwe in uw ana-
lyse? Extreem individualisme, doorge-
schoten marktdenken en verstatelijking 
worden bijvoorbeeld ook in het cda al 
lange tijd bekritiseerd.

‘Het vernieuwende in Red Tory is precies 

het ‘Red Toryism’ zelf. De term is oorspron-

kelijk afkomstig uit Canada, maar daar is 

het uitgemond in een soort socialistisch 

an asset-owning democracy (2010) and The 

ownership state. Restoring excellence, innova-

tion and ethos to the public services (2009). 

Gevraagd naar zijn inspiratiebronnen, ant-

woordt hij: ‘Plato, Aristoteles, Augustinus, 

Thomas van Aquino, Tocqueville, Burke, Rus-

kin, Carlyle, Disraeli, John Millbank, Charles 

Taylor, Alasdair MacIntyre, de vorige Paus.’

Vanwaar de term ‘Big Society’ en wat bete-
kent die?

‘Ik zou het auteurschap van die term niet 

willen claimen. “Big Society” vloeit voort uit 

de gedachte “minder staat, meer samenle-

ving”. De samenleving is immers niet alleen 

de maat en plaats van veel wereldproble-

men, maar ook van de oplossingen daarvoor. 

Als term is Big Society dus prima, maar in 

Groot-Brittannië dreigt ze als beweging nu 

te falen. Dat komt doordat veel mensen de 

betekenis ervan niet hebben begrepen, en 

Big Society verwarren met of afdoen als een 

oproep om massaal vrijwilligerswerk te gaan 

doen, zoals het opruimen van afval. Terwijl 

het ten diepste gaat om het vinden van een 

nieuwe manier om de problemen van de 

samenleving op te lossen, aangezien de staat 

en de markt daarin hebben gefaald. Big Soci-

ety betekent voor mij dat we de samenleving 

meer moeten betrekken bij het oplossen van 

haar problemen.’

‘Natuurlijk is er niets mis met vrijwil-

ligerswerk, integendeel. Maar Big Society 

wijst de weg naar een nieuwe vorm van 

conservatisme; of eigenlijk het herstel van 

een meer – de term is niet helemaal juist 

– communitaristisch conservatisme. De 

conservatieven in Engeland zijn namelijk 

in de ban geraakt van een extreem indivi-

dualisme. Dat mondt juist uit in “verzor-
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derdaad kleiner is, maar veel zal afhangen 

van de omstandigheden. Wat als het land in 

oorlog is? Ik ben eigenlijk niet zo geïnteres-

seerd in de oude canards van mislukte ide-

ologieën. “Groot” en “klein” zijn relatieve 

begrippen ten opzichte van de problemen 

waarvoor we worden gesteld. En dat pro-

bleem is dat we de markt en de staat op een 

totaal ineffectieve manier hebben georga-

niseerd. De overheid heeft zich op allerlei 

terreinen begeven waar zij niet thuishoort. 

Overheden kunnen niet omgaan met varia-

tie en verschil, terwijl dat noodzakelijk is om 

effectief te kunnen zijn. Zo is een bureaucra-

tie ontstaan die meer kwaad dan goed doet.’

‘De optimale grootte van de staat is dus 

afhankelijk van het ontwikkelingsstadium 

waarin een land zich bevindt. In veel wes-

terse landen functioneert de staat niet goed 

door het verzorgingsstaatdenken en de pro-

liferatie van sociale rechten. Problemen wor-

den eerder in stand gehouden dan opgelost. 

Bovendien kan op terreinen waar de staat 

verzorgingsstaatsdenken dat nu juist fail-

liet is. Het radicale in mijn versie van Red 

Toryism is dat het een diepgaande kritiek op 

het verzorgingsstaatdenken bevat. Die kri-

tiek vindt veel weerklank in een tijd waarin 

zowel de linkse als rechtse ideologie heeft 

gefaald. Het falen van beide ideologieën is in 

feite (een deel van) de crisis. Je zou kunnen 

zeggen dat de crisis in de private sector ook 

de crisis van de publieke sector is geworden. 

Liberalisme en socialisme zijn eigenlijk twee 

loten van dezelfde stam: ze bekritiseren 

elkaar heftig, maar de ene roept de andere 

op. Links en rechts vormden als het ware een 

verborgen coalitie, maar dat spel is nu uit. 

In het benoemen van deze crisis schuilt de 

radicale visie van Red Tory.’

‘De boodschap voor links is dat je de ar-

men niet kunt redden met de verzorgings-

staat. Kijk, alles waarvan links dacht dat het 

progressief was, is eigenlijk reactionair. Het 

gezin is in werkelijkheid een van de meest 

progressieve, bevrijdende instituties, maar 

in de afgelopen decennia hebben sociaal-li-

beralen de gezinnen – maar ook buurtschap-

pen en wijken – weten te verwoesten. Rechts, 

op zijn beurt, is helemaal niet zo rechts en 

liberaal als zijzelf denkt. In feite is rechts 

zelf collectivistisch, aangezien zij een econo-

misch systeem voorstaat dat veel verliezers 

voortbrengt. De economische filosofie van 

rechts herschept – geheel in strijd met Hayek 

– de weg naar slavernij, naar afhankelijkheid. 

Een filosofie die was bedoeld om mensen te 

bevrijden leidt tot oligopolies, monopolies en 

nieuwe meester-knechtverhoudingen.’

Vereist de Big Society een kleine staat?

‘De Big Society vereist een optimale staat. 

Ik ben geneigd te denken dat die staat in-
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niet. Volgens mij zijn alle pogingen sinds de 

verlichting om de werkelijkheid te funderen 

buiten God of theologie, mislukt. Ik meen 

dat het meest samenhangende en het over-

tuigendste debat wordt gevoerd tussen de 

nihilisten en gelovigen. Als nihilisten zeggen 

dat alle waarheidsaanspraken uiteindelijk 

berusten op onbewijsbare aannames, en dus 

theologisch van aard zijn, hebben ze groten-

deels gelijk. Iedere uitspraak over waarden 

die betrekking heeft op de waarheid, kan niet 

worden gefundeerd met seculiere begrippen. 

Ofwel, je hebt een metafysica nodig, en die is 

onontkoombaar religieus.’

‘Uiteindelijk is iedere positie die je kiest 

een geloofspositie. Er is geen waardevrije 

toegang tot waarden; er is geen weg naar de 

waarheid die niet tevens (gedeeltelijk) idea-

listisch en theologisch is, en er is geen neu-

trale verklaring voor neutraliteit. Kortom, 

geloof ligt impliciet besloten in ieder oordeel. 

De vraag is vervolgens wat de grond voor dat 

geloof is; die is in ieder geval niet seculier.’

Op welk mensbeeld is uw concept van de 
Big Society gebaseerd?

‘Ik ben een christen. En ik ben meer katho-

liek in de zin dat ik niet denk dat de mens 

door de erfzonde geheel onvolkomen is. We 

hebben het beeld van en de relatie met God 

behouden. Het leven is in die zin tragedisch: 

de hoop die in de mens leeft kan niet worden 

vervuld door de onvermijdelijke beperkin-

gen waaraan het mens-zijn is onderworpen. 

Toch is menselijke vooruitgang mogelijk, en 

die zou ik met meer mensen willen delen.’

‘Het fundamentele inzicht van het chris-

tendom is de bemiddeling. De kern en oor-

spronkelijke intentie van het christendom is 

om te bemiddelen tussen het absolute en het 

wél meer zou moeten doen, bijvoorbeeld 

infrastructuur, niet genoeg worden gedaan, 

omdat de kosten van sociale voorzieningen, 

waarop nu ook de middenklasse steeds va-

ker een beroep doet, zo hoog zijn.’

Moet de staat zich terugtrekken van 
bepaalde terreinen om optimaal te kun-
nen functioneren?

‘Ja, dat zeker is nodig, want de huidige staat 

is buiten zijn perken gegroeid. De staat 

werkt op tal van terreinen minder goed dan 

gehoopt, omdat hij te veraf staat van de men-

sen, te onpersoonlijk en abstract is, en te 

veel standaardiseert en bureaucratiseert. In 

plaats van de problemen waar we voor staan 

op te lossen, verergert de staat die juist. Ver-

volgens worden de belastingen verhoogd, 

maar dat lost niets op en leidt tot een vici-

euze cirkel van ineffectiviteit.’

‘De moeilijkheid is natuurlijk dat je eerst 

het vermogen van de samenleving moet 

versterken – bijvoorbeeld in de non-profit-

sector of via maatschappelijk verantwoorde 

ondernemingen – voordat zij waar nodig de 

rol van de staat kan overnemen. Het gevaar 

van de crisis nu is dat de staat zich te veel en 

te abrupt terugtrekt. Een geleidelijke veran-

dering is daarom nodig, zodat mensen de 

tijd krijgen om zich daaraan aan te passen 

en zodat instituties zich kunnen ontwik-

kelen. Tijd is tenslotte de sleutel van ieder 

politiek succes.’

U stelt dat alle politieke vragen uiteinde-
lijk theologische vragen zijn. Wat bedoelt 
u daarmee?

‘Uiteindelijk draait alles om de keuze tussen 

theologie of nihilisme. Een middenweg is er 
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bolen (semiotisch) waarin we ordeningen 

moeten navolgen. Politiek is de kunst van 

het ordenen en dat is hopelijk waaraan ik 

bijdraag. In mijn leven ervaar ik daarin dat 

het beste werk wordt gedaan in samenwer-

king met anderen. Wanneer je met anderen 

spreekt en relaties aangaat, begin je te besef-

fen wat de realiteit is.’

Kunt u eens schetsen hoe dat mensbeeld 
doorwerkt in uw politieke filosofie?

‘Het juiste mensbeeld is ontzettend be-

langrijk. De huidige verzorgingsstaat is 

gebaseerd op een scheiding van productie 

en consumptie. Daarmee zet je een hele 

groep mensen vast. Je subsidieert niets-

doen, maar dat druist in tegen de men-

selijke natuur. De mens is immers altijd 

zowel een producent als een consument 

geweest. Dat zit in onze aard. Het is pas in 

de moderne tijd dat we tegen degenen aan 

de onderkant van de samenleving zeggen: 

“Jullie zijn helemaal geen producenten.” 

Wanneer we echter het productieve vermo-

gen van mensen ontkennen, maken we hen 

passief, lusteloos en niet in staat om iets 

zinvols voor zichzelf te ondernemen. En zo 

beschrijven veel moderne samenlevingen 

ook precies de huidige armen, terwijl de 

armen vroeger juist werden gezien als de-

genen die ongelooflijk hard werkten. We 

kennen uit de literatuur ook nauwelijks 

verhalen waarin de armen als lusteloze 

nietsnutten worden geschetst. Maar we 

hebben nu wel een systeem voorgebracht 

dat dat bevordert.’

‘Natuurlijk betekent dat niet dat we de 

hele verzorgingsstaat moeten afschaffen, 

maar het doet ons wel stilstaan bij het ge-

geven dat de verzorgingsstaat momenteel 

particuliere. Daarin onderscheidt het zich 

van bijvoorbeeld de islam, die stelt dat de 

mens directe kennis van God heeft. De Ko-

ran wordt immers gezien als het ongescha-

pen, letterlijk geciteerde woord van God. 

Dat is het gevaarlijke en rampzalige aan de 

islam in zijn fundamentalistische vorm – en 

dat is een veel te groot gedeelte. In het chris-

tendom daarentegen is alleen indirecte ken-

nis van God mogelijk, en dat voorkomt dat 

het geloof ontaardt in fundamentalisme.’

‘Volgens het christendom staan mensen 

dus nog steeds in relatie tot God, en dat be-

tekent dat zij zelf het vermogen hebben om 

de waarheid te kennen, het goede te zien en 

in de wereld waar te nemen. Ik geloof dat de 

mens als het ware wordt geboren in het mid-

den, tussen weten en niet-weten in. We ken-

nen dus noch de absolute structuur van al-

les, noch tollen we rond in het luchtledige.’

‘De natuur van de mens is van relationele 

aard, zowel naar God toe als tussen mensen 

onderling. Ontologisch gezien staan we dus 

in de waarheid zonder die geheel te zien. We 

hebben toegang tot de waarheid doordat we 

eraan deelhebben en erin delen en we begrij-

pen dingen met behulp van analogie. Dat 

betekent dus dat we het goede kunnen zien, 

zonder het goede geheel te kennen. Ik ben 

een burkiaanse conservatief in die zin dat ik 

meen dat wij kennis van de universalia kun-

nen verkrijgen door kennis van de particula-

ria. We redeneren van beneden naar boven 

en dat gaat in tegen de top-down Franse 

traditie, waarin wordt gedacht dat wij voor-

eerst de universalia kennen.’

‘De politieke consequentie hiervan is dat 

de werkelijkheid is begiftigd met betekenis 

en zin. We leven niet in een wereld waarin 

het sacrale en het profane zijn gescheiden, 

maar in een wereld van bemiddeling en sym-
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Impliceert uw pleidooi dat mensen meer op 
filantropie zijn aangewezen en minder een 
beroep kunnen doen op sociale rechten?

‘Nee, dat zou ik niet willen zeggen. De ver-

zorgingsstaat was bedoeld als een soort 

trampoline: hij moest ervoor zorgen dat 

mensen niet door een bodem zakken maar 

terugveren naar een nieuwe baan. Nu zijn 

sociale voorzieningen echter eerder een vei-

ligheidsnet, waar je vervolgens in verstrikt 

raakt. Ik ben er daarom voor om sociale 

voorzieningen meer voorwaardelijk of rela-

tioneel vorm te geven, zodat de verzorgings-

staat geen louter verlies voor de rijken en 

pure winst voor de armeren lijkt.’

‘Laten we echter tegelijkertijd niet verge-

ten dat er behalve voor de onderkant ook een 

soort verzorgingsstaat voor de bovenklasse 

bestaat, die bovendien nog veel meer geld 

kost. Neem bijvoorbeeld transnationale be-

drijven, die nauwelijks belasting betalen. In 

feite is dit gedrag strijdig met wat compassie 

van ons vraagt. En andere bedrijven kunnen 

daar niet mee concurreren.’

‘Op alle niveaus van de samenleving zal 

het principe “voor wat hoort wat” daarom 

opnieuw vorm moeten krijgen. Je kunt je als 

land enerzijds geen elite permitteren die 

vrijwel niets doet dan rente incasseren, en an-

derzijds een onderklasse in stand houden die 

niets doet en sociale voorzieningen krijgt.’

Mensen zullen wellicht bang zijn dat uw 
Big Society uiteindelijk meer ongelijkheid 
veroorzaakt dan de verzorgingsstaat, die 
tenminste uitgaat van gelijke standaarden.

‘De grootste schepper van ongelijkheid is het 

egalitarisme, het gelijkheidsdenken. In de re-

precies het tegenovergestelde doet van wat 

er oorspronkelijk mee werd beoogd. Links 

wilde de armen redden van hun lot, maar dat 

doet de verzorgingsstaat niet. Het redt de 

armen niet van armoede, maar institutiona-

liseert die armoede en legt die aan mensen 

op. Het ontneemt ze twee fundamenten van 

een menswaardig bestaan: eigendom en 

eigen verantwoordelijkheid. Soms al over 

meerdere generaties.’

Het idee van Big Society is niet boven alle 
kritiek verheven. Onder meer Rowan Wil-
liams, de voormalige aartsbisschop van 
Canterbury, stelt dat dit concept verhult 
dat de staat zich terugtrekt van zijn ver-
antwoordelijkheden voor de meest kwets-
baren in de samenleving. Wat is uw reac-
tie daarop?

‘Rowan Williams is een warm voorstander 

van het idee van Big Society, maar heeft hier 

zeker een punt. Ik deel met hem dat je de 

kwetsbaarste mensen, zij die bijvoorbeeld 

echt niet kunnen werken, niet simpelweg 

aan hun lot kunt overlaten. In ieder geval 

niet als je hen werkelijk wilt helpen.’

‘Waar de Britse regering de mist in is 

gegaan, is dat zij de Big Society niet heeft 

geaccepteerd als een radicaal nieuw ge-

dachtegoed. Het regeringsbeleid is nu 

veel te weinig samenhangend. Men heeft 

onvoldoende visie op wat de samenleving 

daadwerkelijk kan en zou moeten zijn. Big 

Society kan voor de overheidsfinanciën een 

overschot creëren ten behoeve van allerlei 

publieke goederen, maar dan moet het niet 

louter worden aangegrepen als een middel 

om te bezuinigen.’
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nu een sociaal investeringskapitaal waarvan 

bijvoorbeeld maatschappelijke onderne-

mingen gebruik kunnen maken.’

‘Ik zou ook willen wijzen op de Social Va-

lue Act uit 2012. Deze wet vereist dat overhe-

den voortaan lokale en sociale waarden mee-

wegen wanneer zij contracten aangaan met 

private organisaties en bedrijven. Hiermee 

wordt de eenzijdige focus op kosten – die 

in het voordeel is van grote marktpartijen – 

doorbroken en kunnen overheden massaal 

investeren in maatschappelijke onderne-

mingen en kleinere bedrijven. Natuurlijk 

moet wel worden voorkomen dat deze waar-

den toch weer worden gestandaardiseerd.’

‘Een ander goed voorbeeld is Payment by 

Results. Subsidieerden we eerst allerlei goe-

de bedoelingen die misliepen, nu betalen we 

alleen nog voor resultaten (bijvoorbeeld bij 

re-integratiebureaus). Voor het eerst wordt 

daarmee een prikkel gecreëerd om diege-

nen te belonen die de goede dingen doen. 

Payment by Results betekent ook dat het in 

essentie niet uitmaakt hoe doelen worden 

gerealiseerd, als ze maar worden gereali-

seerd. Dan hoeft de overheid ook minder 

voor te schrijven. De publieke sector krijgt 

zo meer mogelijkheden om te innoveren en 

minder kansen om te standaardiseren.’

‘Neem ten slotte nog het idee van public 

sector mutualisation, waarbij instellingen 

in de publieke sector gedeeld eigendom 

zijn. Stel, je werkt bij een instelling of 

bedrijf voor wijkverpleegsters. Normaal 

gesproken kun je als werknemer weinig 

doen tegen de procedures en regelgeving, 

maar dat verandert wanneer je er met je 

collega’s een coöperatie van maakt waarin 

iedereen een aandeel heeft. Dit concept is 

op allerlei terreinen toe te passen en vol-

gens mij heel succesvol.’

aliteit is iedereen verschillend: om succesvol 

te kunnen zijn hebben mensen verschillende 

behoeften. Het gelijkheidsdenken en het 

universalisme gaan ervan uit dat we dezelfde 

zaken op dezelfde wijze aan iedereen moeten 

geven, maar dat is juist een van de dodelijk-

ste oorzaken van ongelijkheid. Niemand is 

namelijk standaard. De weg naar meer gelijk-

heid verloopt daarom juist langs het verschil-

lend behandelen van mensen.’

Maar krijgen lokale ambtenaren, overhe-
den en misschien zelfs vrijwilligersorga-
nisaties dan niet te veel macht over men-
sen, omdat die afhankelijk van hen zijn?

‘Er zijn nu al heel veel mensen afhankelijk van 

andere individuen, die ze bovendien zelfs nog 

nooit hebben ontmoet. Ik denk dat we met Big 

Society juist de mogelijkheden scheppen om 

de noden van mensen echt te beantwoorden.’

Welk beleid vloeit er voort uit de Big Soci-
ety-gedachte? Ziet u concrete plannen om 
de samenleving te versterken en de rol van 
de staat terug te dringen?

‘Er zijn een paar goede dingen gedaan in 

Engeland. Omdat wij geen goed onderne-

mersklimaat voor het midden- en kleinbe-

drijf hebben, heeft de regering met behulp 

van slapende bankrekeningen uit de private 

sector een zogenaamd Big Society Capital 

van 600 miljoen pond gecreëerd. Dit vormt 

De weg naar meer gelijkheid 
verloopt juist langs het verschil-
lend behandelen van mensen
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‘In de keukens van Resto VanHarte gebeurt 

het. Hier werken vrijwilligers uit alle wind-

streken samen. Pratend, zingend en soms 

ook wel foeterend. Heel geconcentreerd en 

dan weer schaterlachend’, zegt Fred Beekers. 

‘Hier werken mensen zoals de jongeman uit 

Somalië die mij vraagt – omdat ik ooit in 

zijn geboorteland werkte – hoe het er daar 

nu aan toe gaat. En de gescheiden vrouw die 

hier stralend gelukkig is en zegt dat zij het 

zonder Resto VanHarte niet had gered. Ook 

de man die er gemotiveerd werkt om zijn 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het 

zijn zomaar enkele voorbeelden. De keuken-

ploeg vormt het hart van Resto VanHarte, sa-

men met de mensen in de bediening, de vrij-

willigers die elke avond het gesprek aangaan 

met de gasten.’

Beekers kwam op het idee van Resto Van-

Harte omdat hij geraakt werd door zijn ont-

moetingen met mensen ‘op wie thuis niemand 

meer zat te wachten’. Een oude man die hij be-

drukt zag schuifelen naar de uitgang van het 

ziekenhuis toen het bezoekuur ten einde liep. 

En alleenstaanden die helemaal opfleurden 

omdat hij even tijd nam om samen een kop 

koffie te drinken. In een gesprek met Jacques 

de Milliano, met wie hij ooit de Nederlandse 

afdeling van Artsen zonder Grenzen opzette, 

wees deze hem op de Franse Restos du Coeur. 

En hoewel anders van opzet, zag hij aankno-

pingspunten in de manier waarop deze orga-

nisatie is opgebouwd.

‘Ik vond en vind dat iedereen erbij hoort 

in onze samenleving. Dat is natuurlijk ge-

makkelijk gezegd, maar met Resto VanHarte 

willen we er een concrete bijdrage aan leve-

ren. Naar twee kanten toe. Aan de ene kant 

vind ik dat je mensen die zichzelf vastdraai-

en in hun isolement, er eens krachtig uit 

moet trekken. Ja, geef jezelf gewoon eens een 

schop onder de kont, zeg ik dan. En wanneer 

hun glimlach doorbreekt, dan weten we al-

Fred	Beekers	(1950)

Directeur en oprichter van Resto VanHarte, een 
ontmoetingsplek in de wijk die mensen in con-
tact brengt met elkaar en met werk, scholing, 
sport en cultuur.

INTErmEzzo
Fred Beekers

‘Resto VanHarte pakt het taboe  
van eenzaamheid aan’
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lebei dat ik wel een beetje gelijk heb. Aan de 

andere kant moet je mensen ook iets kunnen 

bieden. Mensen moeten een plek hebben 

waar ze elkaar kunnen ontmoeten en met 

elkaar in gesprek kunnen gaan of iets kun-

nen ondernemen. Als er één universele plek 

is waar mensen niet alleen of eenzaam zijn, 

dan is dat wel aan een gemeenschappelijke 

eettafel. Die eettafel is het symbool waarop 

we Resto VanHarte hebben gebouwd.’

* * *
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbu-

reau voelen anderhalf miljoen mensen in 

ons land zich sociaal buitengesloten. Het 

onderwerp eenzaamheid wordt door de 

mensen die het betreft nauwelijks bespro-

ken. En anderen hebben er geen oog voor, 

aldus Beekers. ‘Het is een van de laatste ta-

boes. Met Resto VanHarte pakken we dat 

aan. Door het bespreekbaar te maken. Maar 

ook door initiatief te nemen in de wijk. De 

mensen die het nodig hebben, nodigen we 

aan tafel. Maar ook de wijkagent, de do-

minee, de imam en mensen uit het lokale 

onderwijs, de sport en de cultuur. Iedere 

avond waarop de Resto open is, serveren we 

een lekkere driegangenmaaltijd, ingekocht 

bij onze leveranciers in de wijk. Zo beleeft 

iedereen een mooie avond en worden we al-

lemaal weer op elkaar aangesloten.’

Resto VanHarte kreeg in korte tijd bijna 

dertig vestigingen. Deze vestigingen zijn een 

soort ‘pop-uprestaurants’, meestal onderge-

bracht in een school of buurthuis waar een 

professionele keuken aanwezig is, die enkele 

avonden per week gebruikt kan worden door 

Resto VanHarte. ‘Binnen enkele uren vindt 

er in zo’n ruimte een metamorfose plaats. 

De keukenploeg start de voorbereidingen. 

Leveranciers en vrijwilligers bezorgen de 

bestellingen. Vrijwilligers voor de bediening 

en ontvangst komen binnen en stellen alvast 

apparatuur op voor een muzikant of spre-

ker. Tafels worden geplaatst en ingedekt. De 

Resto-manager schakelt tussen de verschil-

lende groepen vrijwilligers, geeft instructies 

en beantwoordt vragen. De prijs voor een 

driegangenmaaltijd is voor allemaal gelijk: 6 

euro. Kun je dit niet betalen, dan mag je vol-

staan met 3 euro. Of het nu ouderen zijn of 

jongeren, gekleurd of wit, per jaar eten zo’n 

100.000 mensen bij Resto VanHarte. Beekers: 

‘Het is een bewerkelijke organisatie met veel 

improviseren en voortdurend alert zijn op 

elke euro die we uitgeven. Maar het resultaat 

is onbetaalbaar. Dat zie je aan tafel, wanneer 

mensen weer een stem blijken te hebben en 

vriendschappen ontstaan.’

Beekers wil met Resto VanHarte ook inspi-

ratie bieden. ‘Onze samenleving verandert 

al zo lang als ons land bestaat. Met Artsen 

zonder Grenzen werkte ik jarenlang in oor-

logsgebieden. Verschrikkelijk wat ik daar 

heb meegemaakt. Hier wil ik graag de ogen 

openen om over de verschillen heen te kijken 

naar de geweldige kansen die we samen kun-

nen benutten. Resto VanHarte kan niet heel 

Nederland veranderen. Maar we kunnen wel 

aan iedereen laten zien dat het kán, als je 

echt wilt. Kijk, wat er bij ons in de keukens 

gebeurt. Kijk, hoe vrouwen en mannen af-

komstig uit Nederland, Marokko, Iran en So-

malië met een grote glimlach samenwerken. 

Dan begrijp je wat ik bedoel.’

Resto VanHarte kan niet heel 
Nederland veranderen. Maar we 
kunnen wel aan iedereen laten 
zien dat het kán, als je echt wilt
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In	de	eerste	helft	van	de	jaren	zeventig	zat toenmalig minister van 
Justitie Van Agt in een lastig parket.1 Het aantal abortussen nam gezwind 
toe van 20.000 in 1971, naar 66.000 in 1973. Zowel de morele als de juridi-
sche kant van de zaak beviel Van Agt niet. Als katholiek vond hij abortus 
niet kies. Als minister van Justitie had hij er moeite mee dat abortus in 
populariteit groeide, terwijl het officieel verboden was. Dat kwam doordat 
abortus werd toegestaan op basis van ‘medische indicatie’. De abortus-
klinieken werden alleen gecontroleerd op medische missers; de indicatie 
werd ongemoeid gelaten, en het was aan de discretie van de arts toever-
trouwd, wat dat precies inhield.

De zaak kwam op scherp te staan toen in 1974 bisschop Gijsen zich be-
gon te roeren. Er bestonden plannen voor een abortuskliniek in Maastricht. 
Gijsen vond dat idee moreel verwerpelijk en onwettig, zo schreef hij aan 
Van Agt. In zijn antwoord legt Van Agt geduldig uit hoe lastig het is om er 

Pleidooi voor een praktisch 
reveil

De auteur is medeoprichter van het Instituut voor Publieke Waarden en publiceerde 
Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville.

Burgers zetten zich volgens Tocqueville niet meer in voor 
het publieke belang omdat het van anderen moet, maar 
omdat ze het welbegrepen eigenbelang ervan inzien. Dit 
welbegrepen eigenbelang, dat hij als de kern van moderne 
democratie zag, pleit eerder voor een praktisch dan voor 
een ethisch reveil. Daarbij wijst de overheid burgers op de 
praktische consequenties van de terugtredende overheid 
en doet ze zelf concrete voorstellen om initiatieven van 
burgers mogelijk te maken.

door Albert Jan Kruiter
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iets aan te veranderen. Abortus is niet onwettig als er een medische indi-
catie is, en artsen mogen beslissen of er een sprake is van een medische 
indicatie. ‘Tal van artsen in ons land geven, zo moet men helaas vaststellen, 
aan dit begrip een ruime tot zeer ruime inhoud.’ Het probleem is groter 
geworden omdat artsen steeds vaker met elkaar delen dat een medische 
indicatie noodzakelijk is (en daarover willen getuigen). Daarnaast zijn art-
sen volgens Van Agt ook steeds vaker bereid om abortus niet alleen goed te 
keuren, maar ook uit te voeren.2 Als minister staat hij vrijwel machteloos. 
Hij schrijft dan ook aan Gijsen: ‘(D)e herbezinning, het ethisch reveil, dient 
uit de artsen te komen en eigenlijk uit de ganse samenleving waar zij func-
tioneren en van welker geestelijk klimaat zij de invloed ondergaan.’3

Volgens Van Agt-biografen Van Merriënboer, Bootsma en Van Griensven 
munt Van Agt in de brief aan Gijsen de term ‘ethisch reveil’.4 Niet zozeer 
de staat en de wet moeten volgens Van Agt centraal staan, maar ethiek en 
de samenleving. Een samenleving die zichzelf min of meer aan de haren 
uit het moeras moet trekken; omdat de overheid machteloos staat is een 
ethisch reveil, met de samenleving aan het roer, de enige oplossing.

Sinds Van Agt hebben we het ethisch reveil in verschillende gedaanten 
terug zien komen – in het cda het recentst door de ‘normen en waarden’ 
die Balkenende tot het speerpunt van zijn campagnes maakte. Ook andere 

partijen variëren echter op het the-
ma. Zo hebben bijvoorbeeld Cohen, 
Marijnissen en Rutte opgeroepen 
tot meer verantwoordelijkheid voor 
en in de samenleving. Diederik 
Samsom koerste de afgelopen, en 
voor hem zeer succesvol verlopen 

verkiezingen, op zijn ‘morele kompas’. De Wiardi Beckman Stichting 
lanceerde een zoektocht naar de ideologische veren van de PvdA onder de 
noemer ‘Van Waarde’. En ook in de lokale politiek is de roep om een verant-
woordelijke samenleving, een vitale samenleving, om eigenkracht, samen-
redzaamheid, zelfredzaamheid, burgerschap, luid te horen. Natuurlijk 
verschillen deze termen in de uitwerking van een ethisch reveil, maar de 
basisgedachte is hetzelfde: de overheid kan het niet, de samenleving moet 
zichzelf herpakken op ethisch en moreel gebied.

Werkt	een	beroep	op	de	moraal?

Met name de economische crisis en de noodzaak om te bezuinigen maken 
het beroep op de samenleving noodzaak. De verzorgingsstaat is groter 
geworden dan we kunnen of willen betalen. Dat betekent dat de samenle-

Sinds Van Agt hebben we het 
ethisch reveil in verschillende 
gedaanten terug zien komen
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ving een aantal zaken zelf op moet pakken. De voorbeelden zijn bekend. 
De thuiszorg, de ggz, de wsw, de Wmo, jeugdzorg, begeleiding binnen de 
awbz, het woningmarktbeleid, staan allemaal onder druk. Dat de overheid 
daar minder geld aan gaat besteden is bekend, maar zal de samenleving 
die zaken ook overnemen? Is de samenleving werkelijk zo vitaal als veel 
politici, beleidsmakers en wetenschappers ons voorhouden? Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp)	liet in dat kader al zien dat burgers weliswaar 
meer zelf willen doen, maar niet als ze het idee hebben dat ze de overheid 
moeten vervangen.5 De vraag in dit artikel is dus niet zozeer of we het eens 
zijn met Van Agt, of met Balkenende, Rutte of Samsom. Daar gaat namelijk 
nog een vraag aan vooraf: de vraag is of mensen überhaupt in beweging ko-
men als de overheid een appel doet op hun morele kompas. Oftewel, helpt 
een beroep op de moraal?

De Franse democratiekenner Alexis de Tocqueville (1805-1859) vroeg 
zich gedurende zijn hele leven af waarom mensen überhaupt zouden parti-
ciperen in een democratie; waarom ze überhaupt mee zouden doen; waarom 
ze gezamenlijke problemen gezamenlijk zouden oplossen (zijn definitie 
van democratie). Was het immers niet veel gemakkelijker om achterover 
te hangen nu de verzorgingsstaat in opkomst was? Wat zorgde ervoor dat 
mensen mee zouden doen, en mee wilden doen? Die vraag is extra urgent 
nu we aan het eind staan van een periode dat vooral de overheid actief is ge-
weest in het verzorgen van haar onderdanen, en het nu weer de beurt is aan 
juist die onderdanen. Waarom zouden ze dat doen? Omdat Van Haersma 
Buma, Blok, Pechtold en Van Ojik erom vragen?

Tocqueville gaat in 1831 op reis naar Amerika om zijn vraag te beant-
woorden. In zijn zoektocht stuit hij op het begrip virtu, de klassieke publie-
ke deugd die mensen ertoe brengt zichzelf op te offeren voor de publieke 
zaak.6 Vroeger ontwikkelden de machtigen der aarde een subliem idee van 
de plichten van de mens, zo schrijft hij.7 Het is eervol om je eigen belangen 
opzij te zetten en om het juiste te doen, wat de consequenties daarvan ook 
mochten zijn voor jezelf. Net zoals God dat deed. ‘Dit was de officiële doc-
trine op het gebied van de moraal.’8 Mensen zouden zich vooral moeten 
inspannen voor de publieke zaak omdat het in ethische zin correct was.

Tocqueville ziet echter een groot verschil tussen de oudheid en zijn ei-
gen tijd. Democratie, zeker zoals hij die in Amerika aantreft, is veel massa-
ler. Minder elitair. Bovendien hoort hij de Amerikanen nauwelijks over ‘het 
goede, het ware en het schone’. Ethiek lijkt geen rol te spelen in hun over-
wegingen om al dan niet publiek te participeren, om gemeenschappelijke 
problemen gemeenschappelijk op te lossen. Van de ultieme zelfopoffering 
lijkt nauwelijks sprake. Maar waarom participeren de Amerikanen dan 
wel? Tocqueville twijfelt aan de gangbare opvatting dat participatie in het 
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publieke domein vooral een morele kwestie is. Virtu als aanjager van pu-
blieke participatie leek hem vooral een theoretisch begrip, geen gangbare 
praktijk, in de democratie in zijn tijd.

Om die reden gaat hij bij de utilisten te rade. Schuilt er enig nut in par-
ticipatie in de publieke zaak? Immers, Smiths beroemde bakker bakte zijn 
brood om er geld mee te verdienen, en niet om de gemeenschap te dienen. 
Hij bakt brood om de praktische waarde ervan, niet om morele waarde 
ervan. En dus luidt de utilistische doctrine dat mensen in het dienen van 
anderen, zichzelf dienen, en dat het in je eigenbelang is om ‘het goede’ te 
doen. Ook hier is de morele categorie ‘het goede’ nodig om het handelen 
van mensen te verklaren, al wijzen de utilisten wel op het belang, op het 
nut dat mensen zelf hebben bij het doen van ‘het goede’.

Die les neemt Tocqueville mee in zijn verdere overwegingen. Hij 
schrijft: ‘Als de moraal op zich sterk genoeg zou zijn geweest, zou ik het 
niet zo belangrijk vinden om het aan het algemeen nut te verbinden. Als 
het idee van rechtvaardigheid krachtiger was geweest, zou ik het niet zo-
veel over het algemeen nut hebben.’9 Amerikanen, die de moderne demo-
cratie vormgeven, betreden het publieke domein om andere redenen dan 
de moraal. Het funderen van participatie in het publieke domein in het nut 
ervan voor het individu staat Tocqueville wel aan. Het funderen van parti-
cipatie, van de moderne democratie, in de moraal, vindt hij te fragiel. Wat 
hij om zich heen waarneemt is anders, maar ook anders dan hetgeen de 
utilisten zagen. De Amerikaan dient niet zichzelf door anders te dienen, de 
Amerikaan dient anderen door zichzelf te dienen. Hij participeert niet in 
het publieke domein om anderen vooruit te helpen, maar om zichzelf voor-
uit te helpen. Hij offert zichzelf niet op omdat dat in ethische zin correct 
zou zijn, maar hij spendeert tijd en geld aan publieke participatie omdat 
hij op die manier zijn eigenbelang het best kan behartigen. De Amerikanen 
die Tocqueville bestudeert hebben, kortom, geen moreel belang bij de pu-
blieke zaak, maar een praktisch belang: hun eigenbelang. De Amerikanen 
die hij spreekt houden dan ook vol dat meedoen in het publieke domein 
niet zozeer ‘goed’ is, maar vooral praktisch.

Welbegrepen	eigenbelang

Natuurlijk is het niet vanzelfsprekend dat de Amerikaanse democratie 
automatisch wel vaart bij al die individuele belangen. Verschillende be-
langen leiden immers tot belangenconflicten, en Tocqueville heeft weinig 
op met ‘de onzichtbare hand’ die deze belangenconflicten als vanzelf zou 
doen oplossen. Waarom gaat het dan goed? Juist omdat Amerikanen vooral 
koersen op belangen, zien ze ook dat ze niet altijd gelijk kunnen krijgen; 
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dat ze niet altijd hun belang kunnen realiseren, omdat er ook anderen zijn 
met vooral andere belangen. Hun eigenbelang is ‘verlicht’, want ‘iedere 
Amerikaan weet een deel van zijn belangen op te offeren om de rest te 
behartigen’. Dat is bijzonder, want over de Fransen vertelt hij dat zij geen 
concessies kunnen doen aan hun eigenbelang, waardoor alles ze door de 
vingers glipt. Uiteindelijk moet de staat het dan oplossen. De Fransen be-
grijpen hun eigenbelang dan ook verkeerd.

In Amerika regelen burgers het zelf. Hun eigenbelang is niet kort-
zichtig, zoals dat van de Fransen, maar welbegrepen. Dit ‘welbegrepen 
eigenbelang’ (intérêt bien entendu), zoals we het zijn gaan kennen, en wat 
Tocqueville als de kern van moderne democratie zag, staat garant voor 
participatie. Niet de moraal telt het zwaarst, maar belang: eigenbelang. Een 
eigenbelang dat echter wel begrepen is. Amerikanen begrijpen dat je niets 
van je belangen kunt realiseren als je ze allemaal wilt behartigen. You win 
some, you lose some.

Terug naar de vraag in welke mate een ethisch reveil, of een afgeleide daar-
van, kan helpen om mensen ‘meer zelf te laten doen’; om gezamenlijke 
problemen weer gezamenlijk op te lossen. Natuurlijk is het aantrekkelijk om 
morele argumenten aan te voeren om mensen te bewegen meer zelf te gaan 
doen: ze kosten niets en er is geen wet- en regelgeving voor nodig. De tijden 
en de thema’s van nu zijn echter anders dan de tijden van Van Agt en de 
abortuskwestie. De roep om verantwoordelijke burgers staat nu niet zozeer 
in het teken van een ethisch vraagstuk, zoals bij Van Agt het geval was. De 
roep staat nu expliciet in het teken van de mondiale financieel-economische 
crisis. In andere woorden: Van Agt deed een beroep op ethiek in een ethische 
kwestie, en nu doet de overheid een beroep op verantwoordelijkheid en mo-
raal in een financieel-economische kwestie. Het is de vraag of dat werkt.

Als we Tocqueville serieus ne-
men, moeten we niet ethiek en mo-
raal, maar belang centraal stellen in 
een appel op de samenleving. Men-
sen moeten niet participeren omdat 
het goed is of van verantwoordelijk-
heid getuigt, omdat ze gehoor moe-
ten geven aan een moreel kompas, 
of omdat ‘normen en waarden’ 

belangrijk zijn, maar omdat ze er belang bij hebben – juist dan zullen ze in 
beweging komen. Voor nu betekent dat dat een reveil vooral praktisch van 
aard moet zijn, en niet zozeer ethisch. Een praktisch reveil dus, voor prak-
tische kwesties. Een praktisch reveil ook dat de balans tussen eigenbelang 

Als we Tocqueville serieus  
nemen, moeten we niet ethiek 
en moraal, maar belang cen-
traal stellen in een appel op  
de samenleving
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(samenleving) en publiek belang (overheid) kan helpen herstellen. Welbe-
grepen eigenbelang kan daarvoor een bruikbaar begrip zijn.

Praktisch	reveil

Een praktisch reveil als beleidsinstrument: wat houdt dat concreet in? Het 
overheidsinstrumentarium kunnen we indelen in regelgeving (wetten, 
richtlijnen), financiering (subsidies, brede doeluitkeringen) en voorlichting 
(campagnes, onderzoek). Voor financiering is steeds minder geld. Voorlich-
ting vinden we betuttelend, en door meer regels te ontwikkelen ontstaat het 
risico dat een controlestaat een verzorgingsstaat vervangt. Bovendien moe-
ten regels en wetten gehandhaafd worden, wat ook weer geld kost.

In die context houdt een praktisch reveil in dat politici vooral op de 
praktische consequenties van een terugtredende overheid wijzen, en op 
het feit dat die consequenties zowel nadelig (‘u krijgt minder zorg’) als 
voordelig kunnen zijn (‘de zorg wordt kleinschaliger en u heeft er meer in-
vloed op als u participeert’). Dat houdt daarnaast in dat politici en beleids-
makers burgers die gezamenlijke problemen gezamenlijk oppakken de 
ruimte bieden, en dan niet zozeer in financiële zin (er is immers geen geld 
meer), maar vooral in juridische zin. En ‘meer ruimte’ is geen holle frase, 
want de verzorgingsstaat is juridisch behoorlijk dichtgeregeld. Wie een 
school op wil richten, zorg wil verlenen of daklozen op wil vangen, moet 
aan tal van regels voldoen. Anders geformuleerd: burgerinitiatief ontstaat 
momenteel vooral in de rafelige randjes die de verzorgingsstaat over het 
hoofd gezien heeft. Broodfondsen werken alleen voor zzp’ers, die niet ver-
plicht verzekerd zijn. Mensen wekken gezamenlijk energie op, maar mo-
gen de winst daarvan nog maar mondjesmaat aanwenden.

Van Agt vond dat de overheid niet verder kon ingrijpen in de zaken die 
hij moreel wenselijk vond; de samenleving moest zelf ethische keuzes 
maken. Daarvoor was een ethisch reveil noodzakelijk. Op deze manier be-
perkte hij het handelen van de overheid in ethische kwesties. Ook nu wil de 
overheid dat de samenleving zaken zelf oppakt. Dat betekent vooral dat de 
overheid minder moet gaan doen. Het vereist dus handelen aan zowel de 
overheidszijde als aan de kant van de samenleving. Een praktisch reveil zal 
dus vooral ook practice what you preach betekenen voor overheden.

Zelfreflectie

Een praktisch reveil betekent dan ook dat de overheid beter moet naden-
ken over de vraag welke praktische bezwaren handelen van de burger in de 
weg zitten. Een praktisch reveil moet dus gepaard gaan met concrete voor-
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stellen om praktisch handelen van burgers mogelijk te maken. Met andere 
woorden: een praktisch reveil is niet eenzijdig van overheid richting sa-
menleving, maar betekent ook dat de overheid, bij monde van politici, daar 
concreet ruimte voor moet creëren. In die zin is het minder vrijblijvend 
dan een ethisch reveil. Aan de andere kant: de praktische noodzaak van 
bezuinigingen en een onzekere toekomst bieden weinig alternatieven. Wat 
we in ieder geval weten is dat een ethisch reveil, een moreel appel of een 

christendemocratisch appel, niet 
voldoende zal zijn.

En de moraal? Tocqueville ont-
dekte dat mensen die hun belan-
gen gezamenlijk vormgeven, een 
nieuwe moraal ontwikkelen: je kunt 
niet al je wensen in vervulling laten 
gaan. Als je echter rekening houdt 
met anderen, zullen anderen ook 

rekening houden met jou. Er ontstond als het ware een nieuwe moraal, een 
democratische moraal. Niet omdat overheden daarom vroegen, niet omdat 
het in ethische zin ‘correct’ was, maar omdat mensen ontdekten dat ze er 
belang bij hadden. Daarvoor is een praktisch reveil, met name daar waar 
het overheidshandelen betreft, een noodzakelijke voorwaarde.
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mensen die hun belangen  
gezamenlijk vormgeven,  
een nieuwe democratische  
moraal ontwikkelen
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De	huidige	Nederlandse,	Europese,	en	westerse	context maakt 
het vraagstuk van burgerschap wederom dringend. Met name in tijden 
van crisis, lijden en verval is politieke betrokkenheid met een bonum com-
mune, of gemeenschappelijke waarden, zoals de democratie zelf, hard 
nodig.1 Democratie en burgerschap, en andere waarden, zoals vrijheid, 
rede en liefde, dreigen door de doorgaans technocratische oplossingen 
om crises te bezweren, hun betekenis te verliezen. Deze ontlediging van 
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met de mythe van eigen 
verantwoordelijkheid

Ringo Ossewaarde is als socioloog verbonden aan de faculteit Management en Be-
stuur van de Universiteit Twente. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo is als promovenda 
verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology van Tilburg University.

Christendemocratische partijen in Europa hebben hun 
identiteit verloochend door het neoliberale begrip ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ te omarmen. ‘Eigen verantwoorde-
lijkheid’ is slechts een instrument in de hervorming van de 
verzorgingsstaat. Maar het christendemocratisch begrip 
van burgerschap is gebaseerd op een integraal beeld van de 
geschapen mens. Deze mens is van ‘onschatbare waarde’, 
in staat om zichzelf te transcenderen, om de haat, nijd en 
het geweld – het kwaad – in zichzelf tot naastenliefde om 
te vormen. De omvorming van mensen tot burgers zou de 
essentie moeten zijn van christendemocratische politiek.

door Ringo Ossewaarde & Roshnee Ossewaarde-Lowtoo



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

Naar	een	vermaatschappelijking	van	de	politiek

134

waarden wordt doorgaans als ‘nihilisme’ aangeduid. Nihilisme, zo stelt de 
katholieke filosoof en theoloog Paul Valadier vast, leidt tot een doorgescho-
ten individualisme, tot het normaliseren van eigenbelang, en tot een soort 
van nieuw sektarisme.2 Crisis maakt het immers meer verlokkelijk om heil 
en zekerheid te vinden in religieus fundamentalisme, bijvoorbeeld in de 
sektarische identiteitspolitiek van islamisten of van extremistische evan-
gelische bewegingen. Het genormaliseerde eigenbelang wordt belichaamd 
door het neoliberalisme, dat in zekere zin een vrucht is van het nihilisme, 
een ethos van overleven.3 Daarom kunnen slechts ‘overlevers’, de succes-
volle aangepasten of de sterken in een neoliberaal discours van eigen ver-
antwoordelijkheid gedijen.

In deze bijdrage betogen wij dat de uitdaging van het christendemocra-
tische burgerschap tweeledig is. Enerzijds gaat het om het herstel van het 
burgerschap en de democratische politiek, die in het neoliberale discours 
van eigen verantwoordelijkheid, zoals dit de afgelopen decennia tot ont-
wikkeling is gekomen, worden gemarginaliseerd.4 Anderzijds gaat het om 
het hervinden van het specifiek christendemocratische karakter van bur-
gerschap. Christendemocratisch burgerschap, net als andere vormen van 
burgerschap, dient verworven te worden. Geen mens is als burger geboren, 
behalve op papier: de mens moet burger worden. Christendemocratische 
politiek is geen machtsspel, en beslist geen noodzakelijk kwaad, maar 
betreft de kunst om een democratische samenleving te scheppen waarin 
de mens van jongs af aan de mogelijkheid heeft om zich om te vormen tot 
burger, en ja, om verantwoordelijkheid voor zo’n samenleving te kunnen 
dragen. De oorsprong van de mens als schepsel en de bestemming van de 
mens – of roeping van de mens – is datgene wat de richting van christen-
democratische politiek en de aard van christendemocratisch burgerschap 
bepaalt. Juist omdat van de mens wordt gezegd dat hij in staat is zichzelf 
om te vormen, is het mogelijk om überhaupt in christendemocratisch bur-
gerschap te geloven. De onvoorwaardelijke liefde voor God is de kracht van 
de burger die het mogelijk maakt om het goede te zoeken en na te streven. 
Het probleem van het neoliberale discours van eigen verantwoordelijkheid 
is dat het deze mogelijkheid in de weg staat. Daarom beginnen we ons be-
toog met een kritiek op dit discours.

Het	neoliberale	discours	van	eigen	verantwoordelijkheid

Eigen verantwoordelijkheid is een notie die vaak door politici, van rechts 
tot links, wordt uitgesproken. Politici als Bill Clinton, Tony Blair, Jan Peter 
Balkenende en Mark Rutte hebben de notie veelvuldig gehanteerd. In de 
partijprogramma’s van d66, vvd, cda, ChristenUnie en PvdA, en in vele 
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beleidsdocumenten is eigen verantwoordelijkheid verworden tot een cen-
traal begrip. Of het nu gaat om veiligheidsbeleid, gezondheidszorg of om 
sociale zekerheid, de notie van eigen verantwoordelijkheid is altijd wel 
ergens terug te vinden.5 De nadruk op eigen verantwoordelijkheid kan de 
indruk wekken dat er uiteindelijk recht wordt gedaan aan het verstand en 
de politieke bekwaamheid van burgers, en dat deze niet al te veel betut-
teld worden. De populariteit van eigen verantwoordelijkheid heeft echter 
een andere, minder nobele en meer pragmatische oorsprong, namelijk de 
noodzakelijke hervorming van de verzorgingsstaat in de afgelopen drie 
decennia. De pragmatische, wellicht onontkoombare, noodzaak om te 
bezuinigen, te reorganiseren en te hervormen krijgt met het begrip ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ een morele lading. Een gedegenereerde cultuur 
van ‘afhankelijkheid’ wordt ermee doorbroken. Was het maar waar dat 
eigen verantwoordelijkheid zou kunnen bijdragen aan de vorming van 
een democratische samenleving waarin mensen tot goede burgers kunnen 
groeien.6 In plaats daarvan gaat het bij eigen verantwoordelijkheid om het 
afbreken van collectieve solidariteitsarrangementen, opdat mensen vanuit 
de eigen kracht maatschappelijke problemen kunnen oplossen, eigen risi-
co kunnen dragen, of een eigen bijdrage aan het terugbrengen van kosten 
kunnen leveren.

Dit neoliberale discours kan niet worden losgekoppeld van wat wij 
elders als de manifestatie van een antidemocratische geest hebben gety-
peerd.7 Democratie, burgerschap en verantwoordelijkheid worden na-

melijk ontdaan van hun morele en 
religieuze betekenis, en van hun 
politieke essentie. In het neoliberale 
discours komt de hoop tot uitdruk-
king dat er ooit een tijd zal komen 
waarin er geen democratische poli-
tiek en burgerschap meer nodig 
zullen zijn, omdat alle menselijke 
behoeften door de markt vervuld 

zullen worden. Met deze hoop wordt een specifiek mensbeeld onderschre-
ven. De neoliberale mens is van nature een homo economicus, die wordt 
geacht om ondernemend, competitief, innoverend, netwerkend, consu-
merend en doelmatig gedrag te tonen. De eigen verantwoordelijkheid is 
de verantwoordelijkheid van deze homo economicus, die verantwoordelijk 
wordt gesteld voor zijn economische (wan)prestaties, voor de gevolgen van 
zijn producties en consumpties. De samenleving waarin deze homo eco-
nomicus opereert is een markt. Het neoliberalisme heeft imperialistische 
neigingen: de normen, wetten, praktijken, netwerken en machtsbolwer-

Door het neoliberale discours 
worden democratie, burger-
schap en verantwoordelijk-
heid van hun politieke essentie 
 ontdaan
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ken die geldig zijn voor de markt worden als universeel beschouwd.8 Met 
andere woorden, de gangbare stand van zaken in de markt wordt de norm 
voor al die gemeenschappen en kringen van de samenleving die zo worden 
gekoesterd in het christendemocratische denken.

Staat en samenleving – inclusief wetenschap, universiteit, kunst, fa-
milie, kerk, stad, vakbond – vormen, in het neoliberale denkkader, de 
ondersteunende organen van de markt als bron van werelds leven. Daar-
door worden de verschillende aarden en roepingen van deze verschillende 
organen van een samenleving miskend of ronduit ontkend. Begrippen als 
subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring, die in het christendemocra-
tische denken zo’n centrale plaats innemen, verliezen in het neoliberale 
discours hun betekenis. Eigen verantwoordelijkheid krijgt immers de 
morele betekenis van het in strijd met anderen moeten zorgen voor eigen 
geld en goed, waarbij de democratische samenleving ondergeschikt wordt 
gemaakt aan deze competitiedrift. Burgers worden hier overgeleverd aan 
allerlei anonieme krachten, zoals ontwikkelingen op financiële markten of 
technologische ontwikkelingen, en toch worden zij geacht om zichzelf te 
redden. Europese waarden als democratie, vrijheid en rechtvaardigheid, 
mede gevormd door het christendom, kunnen niet worden verwezenlijkt 
als de normen van de markt maatgevend worden. Deze politieke waarden 
kunnen vandaag de dag slechts worden gerealiseerd door burgerschap in 
een democratische samenleving. Kortom, vanuit het christendemocrati-
sche gedachtegoed moet de neoliberale notie van eigen verantwoordelijk-
heid worden verworpen, omdat zij geen christelijk en geen democratisch 
begrip is. En inderdaad, in het Program van Uitgangspunten (1993) ‘wijst 
het cda	een samenleving af, waarin burgers gestimuleerd worden om toe 
te geven aan consumentisme’.

De	christendemocratische	notie	van	gespreide	verantwoordelijkheid

In het Gemeenschappelijk Urgentie Program 1971-1975 van de chu, kvp en 
arp worden de uitdagingen met betrekking tot mens en samenleving 
als volgt verwoord: ‘Het bewaren van Gods schepping voor vernietiging 
en het voorkomen, dat de mens een speelbal wordt van economische of 
politieke macht, een willoos voorwerp van wetenschap en techniek. Zijn 
bestemming is immers het dragen van eigen verantwoordelijkheid als 
mens en medemens, die naar het beeld van God geschapen is.’ Deze mens 
is echter een schepsel, een relationeel wezen dat zich ontplooit in verschil-
lende vormen van samenleven. Daarom, zo wordt in Wat echt telt, het cda-

verkiezingsprogramma van 1994-1998, geformuleerd, draagt deze mens 
verantwoordelijkheid, ‘niet omwille van het pure eigenbelang, maar vanuit 
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een betrokkenheid met de medemens en de leefomgeving’. De verantwoor-
delijkheid waar het cda	het over heeft is een ‘gespreide verantwoordelijk-
heid’ die onlosmakelijk verbonden is met het beeld van de mens als uniek 
schepsel, van onschatbare waarde, en met de waarden gerechtigheid, soli-
dariteit en rentmeesterschap.9

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat gemeenschappen en kringen 
zelf over het gezag en de macht beschikken om vanuit hun eigen essentie een 
eigen unieke bijdrage aan het omvormen van mensen tot burgers en dus aan 
de samenleving te geven. Deze gemeenschappen en kringen hebben het door 
God gegeven recht en de plicht om volgens hun eigen wetten en normen te 
functioneren. Dit betekent ook dat de verschillende essenties (aard of natuur) 
van deze verschillende dimensies van het sociale leven erkend worden. Om 
deze reden is een christendemocratie niet te verenigen met soevereine staats-
vorming: soevereiniteit betekent dat een overheid de macht krijgt om haar 
politieke wil op te leggen, waarmee zij gemeenschappen en kringen aan zich 
kan onderwerpen.10 De katholieke politiek denker Jacques Maritain stelde 
daarom voor om het soevereiniteitsbeginsel te schrappen.11

Gespreide verantwoordelijkheid kan niet worden uitgeoefend in een 
samenleving waarin de wetten van een soeverein de dienst uitmaken. 
Gespreide verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend in gemeenschappen 
en soevereine kringen die, vanuit hun eigen gegeven normen en wetten 
– normen en wetten die gebonden zijn aan de specifieke, unieke aard van 
gemeenschappen en kringen – de goddelijke schepping beheren. Voor 
christendemocraten is de basis voor het vertrouwen in een democratie 
theologisch. De idee van het democratisch volk is geïnspireerd door de 
idee van Gods volk van de ‘armen van geest’. Zij is gegrondvest in het ge-
loof dat allen dezelfde humaniteit dragen, en dat allen over de nodige rede 
(verstand) beschikken om het lot van hun samenleving te kunnen bepa-
len. De voorwaarde ‘arm van geest’ is een waardevolle toevoeging aan een 
vorming van een democratische samenleving in een crisiscontext waarin 
anonieme krachten, machtsmisbruik en gezagscrises de waarden van de-
mocratie, publieke gerechtigheid en menselijke waardigheid voortdurend 
dreigen te devalueren.

Gespreide	verantwoordelijkheid	en	christendemocratisch	

burgerschap

Binnen het christendemocratisch gedachtekader wordt burgerschap uit-
geoefend binnen gemeenschappen en kringen die als doel hebben om de 
vernietiging van Gods schepping te voorkomen. Gods schepping wordt 
vernietigd door een soevereine staat of een markt die zijn eigen normen, 
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wetten en praktijken oplegt aan gemeenschappen en kringen die hem 
niet toebehoren. Een dergelijke macht van buiten de gemeenschap of van 
buiten de eigen kring moet daarom worden weerstaan. Dit is de eerste uit-
daging van christendemocratisch burgerschap. De passage uit Mattheüs 
4 is hierbij leidend. Als Jezus Christus wordt verleid met het aanbod om 
alle wereldse koninkrijken en alle pracht en praal van de wereld te bezit-
ten, weerstaat hij deze macht waarmee hij zich de hele wereld had kunnen 
toe-eigenen. Het kunnen weerstaan van een dergelijke duivelse macht, van 
de verleiding, is slechts mogelijk als burgers over innerlijke kracht be-
schikken.12 Deze innerlijke kracht komt tot uitdrukking in naastenliefde, 
tezamen met andere deugden, zoals hoop (op verlossing), geloof, moed, 
gematigdheid, rechtvaardigheid en prudentie. Dit zijn de deugden die het 
mogelijk maken dat gemeenschappen en kringen kunnen sublimeren in 
het dienen van God door burgerschap. De katholieke politiek denker Alexis 
de Tocqueville stelt dat op deze manier de civitas terrena en de civitas Dei – 
mens en God – met elkaar verenigd kunnen worden.13

Abraham Kuyper bekritiseerde het liberalisme van denkers als John 
Stuart Mill, die nadrukkelijk het soevereiniteitsbeginsel aanhangen, 
juist omdat het liberalisme van de soevereine staat dit sublimeren in de 
weg stond. ‘Gaarne erken ik dat het Liberalisme ernstige pogingen aan-
wende om de lagere volksklasse te ontwikkelen. Maar wat bood het aan 
de lagere klasse? Lezen, schrijven, rekenen! En wat ontnam het haar? Ge-
loof, levensmoed en zedelijke veerkracht’, zo schreef Kuyper tegen het 
liberale gedachtegoed.14 De weg naar morele en politieke deugdzaam-
heid, van geloof, levensmoed en zedelijke veerkracht, is een politiek pro-
ces van groei en omvorming. Een werkelijk democratische samenleving 
maakt het cultiveren en de praktijk van de zojuist genoemde deugden, 
en daarmee van florerende gemeenschappen en kringen, mogelijk. Te-
gelijkertijd kan er geen democratische samenleving zijn zonder deugd-
zame burgers, dat wil zeggen, zonder burgers die bereid zijn om de weg 

der zelfkennis, zelfkritiek en trans-
cendentie (omvorming) te gaan.15

De essentie van een christende-
mocratische politiek is de omvor-
ming van mensen tot burgers. Een 
dergelijke politiek impliceert te al-
len tijde een strijd tegen een macht 
die beheerst, tegen een macht – soe-

vereine staat of wereldmarkt – die zijn normen oplegt. Volgens Johan Hui-
zinga is deze vrijheidsstrijd de essentie van de Nederlandse natie: ‘Denkt 
over de vrijheid niet lichtvaardig. De meeste staten van Europa hebben hun 

De essentie van een christende-
mocratische politiek is  
de omvorming van mensen  
tot burgers
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vorming te danken aan een beginsel van heerschappij. Er zijn er maar en-
kele, die aan ene strijd om vrijheid hun bestaan en hun wezen danken. Een 
ervan is Nederland. Vrijheid, hoe eng ook verstaan, is de gist van onze natie 
geweest. Laat Nederland met het kostbaar erfgoed van vrijheid voorzichtig 
zijn.’16 De uitdaging waar de christendemocratie op dit moment voor staat 
is niets minder dan het weerstaan van al die neoliberale machten die lak 
hebben aan de naastenliefde, het burgerschap en gemeenschappen met 
hun bijbehorende gezag en gespreide verantwoordelijkheden. Zoals Kuy-
per, tezamen met Herman Schaepman, eens streed tegen het liberalisme. 
Daarom begint deze strijd met een radicale kritiek op het principe en de 
toepassing van ‘eigen verantwoordelijkheid’, wat ook wel een zelfkritiek 
zou kunnen zijn.
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Vitale	instituties	zijn	in	staat	om zich aan te passen aan verande-
rende omstandigheden en om zich, als dat nodig is, opnieuw uit te vin-
den.1 Voor die opdracht staat het cda	als het zijn ambitie als brede volks-
partij ook in de toekomst wil waarmaken. Dit vraagt om een reflectie op 
twee aspecten. Wat is de essentie van een volkspartij in deze tijd? En hoe 
kan het cda	zich als volkspartij hervinden en aanpassen aan de uitdagin-
gen van deze tijd?

De volkspartij van de toekomst 
is een platformpartij

Ralf Güldenzopf is hoofd van de onderzoeksafdeling politieke communicatie van de 
Konrad Adenauer Stiftung in Duitsland, het wetenschappelijk bureau voor de CDU, en 
Hans Janssens is hoofd communicatie van het CDA.

Politieke partijen moeten zich organisatorisch aanpas-
sen om voor leden en kiezers aantrekkelijk te blijven in de 
dynamische internetwereld van vandaag. Politiek en over-
heid missen het vermogen om problemen in samenhang 
te bezien en integrale oplossingen aan te bieden. Door-
slaggevend in het succes van Apple was de keuze om het 
eigen product radicaal open te stellen voor de inbreng van 
buitenstaanders. Wie een oplossing of nieuwe toepassing 
aandroeg die paste binnen de standaard van Apple, kreeg 
daarmee toegang tot de iPhone. Voor een partij die volks-
partij wil zijn, betekent dit dat zij een open platform moet 
bieden voor alle ideeën en oplossingen van buiten.

door Ralf Güldenzopf & Hans Janssens
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Het	wezen	van	de	volkspartij

Politieke partijen vervullen een spilfunctie in de parlementaire democra-
tie. In zijn oratie over de toekomst van politieke partijen omschrijft Gerrit 
Voerman partijen als ‘makelaars tussen maatschappij en staat’. Hij kent 
aan partijen in die rol drie hoofdtaken toe: ze verwoorden maatschappelij-
ke belangen, mobiliseren kiezers, en rekruteren politiek vertegenwoordi-
gers.2 Vooral de eerste twee functies staan tegenwoordig onder druk. In de 
mediacratie hebben politieke partijen niet langer een dominante rol in het 
maatschappelijk debat. Via internet en social media zetten opiniemakers, 
belangengroepen en individuele burgers de toon; de politiek is vaak vol-
gend. Deze verminderde relevantie in het maatschappelijk debat kan een 
mogelijke verklaring zijn voor de afgenomen kiezersloyaliteit, waarmee 
alle partijen te maken hebben. De kiezer kiest niet langer vanzelfsprekend 
voor een vertrouwde partij, maar wisselt snel van voorkeur.

Binnen het politieke bestel hebben de traditionele volkspartijen de am-
bitie om op grond van hun uitgangspunten of onderscheiden visie op het 
algemeen belang, brede lagen van de bevolking te vertegenwoordigen in 
het politieke debat. Volgens Piet Hein Donner bestaat de essentie van de 
volkspartij hieruit, dat zij de belangen van alle bevolkingsgroepen tot hun 
recht wil laten komen. ‘[De] volkswil waar een populist zich op beroept is 
per definitie de “wil” van slechts een deel van het “volk”. (…) Het christende-
mocratisch concept van een volkspartij berust (…) op de gelijkwaardigheid 
van mensen (…) en wil alle mensen verenigen in de gemeenschappelijkheid 
van belangen en in de verwerping van belangenstrijd als politiek model.’3

Deze principiële duiding van het wezen van de volkspartij is en blijft 
ook in deze tijd van groot belang. Het begrip volkspartij heeft echter ook 
een representatieve dimensie. In hoeverre vormt de partij in haar kader en 
achterban daadwerkelijk een afspiegeling van de samenleving? Hier heeft 
het cda het moeilijk. Het ledenaantal en de loyaliteit van de (vaste) kiezers 
nemen over een langere periode bezien gestaag af, en ook de diversiteit 
staat onder druk. Vaak klinkt het verwijt dat het cda	te ‘Haags’ is geworden 
en dat er een afstand bestaat tussen de ‘intellectuele elite’ van de partij en 
het ‘(kiezers)volk’.4

Dit euvel treft niet alleen het cda. In het boek Diplomademocratie be-
schrijven Mark Bovens en Anchrit Wille een groeiende kloof tussen hoog- 
en laagopgeleiden in het democratisch proces.5 Op grond van een grotere 
interesse en betrokkenheid hebben hoogopgeleiden aanzienlijk meer po-
litieke invloed. Hoewel dit gegeven niet nieuw is, stellen de auteurs wel dat 
de kloof in de afgelopen decennia fors is gegroeid en riskante consequen-
ties in zich draagt voor het draagvlak voor democratische besluitvorming.6
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Dalende ledenaantallen en afnemende loyaliteit van de kiezer recht-
vaardigen volgens Voerman nog niet de conclusie om de (volks)partijen 
van weleer af te schrijven als ‘oude olifanten op weg naar hun laatste rust-
plaats’.7 Zijn onderzoeksprogramma is gericht op de wijze waarop partijen 
zich aanpassen, op zoek naar een nieuwe legitimiteit, naar een antwoord 
op de toegenomen politieke en electorale onzekerheid. Zo signaleert 
Voerman dat partijen hun campagnes professionaliseren, de interne par-
tijdemocratie vergroten en het onderscheid tussen leden en niet-leden 
vervagen. Zijn onderzoeksthese is dat partijen zich langzaam ontwikkelen 
van de vertrouwde ledenpartij naar een kiezerspartij, die permanent cam-

pagne voert, waarin de persoon van 
de partijleider meer gewicht krijgt, 
en waarin de inkomsten verschui-
ven van contributie naar subsidies.

Opvallend afwezig in het onder-
zoeksprogramma van Voerman is 
de vraag naar de wijze waarop poli-
tieke partijen zich inhoudelijk pro-

fileren om zich in de snelle politiek van vandaag te onderscheiden. Deze 
omissie veronderstelt dat de politiek in de toekomst slechts wordt bepaald 
door de mate waarin partijen succesvol communiceren, campagne voeren 
en een geschikte partijleider weten te vinden. Dat zou de toekomst van de 
politiek verengen tot een Haagse variant van Idols of X Factor.

Zo waarschijnlijk is dat niet. Juist in de complexe en globaliserende 
samenleving van nu bestaan er geen eenvoudige oplossingen, zoals deze 
wel door populisten en one-issuebewegingen worden voorgespiegeld. 
Een ieder-voor-zichbenadering miskent de belangen van minderheden en 
ondergraaft een breder draagvlak voor moeilijke beslissingen en daarmee 
het duurzaam vertrouwen in de politiek. In de strijd tegen deze vorm van 
politiek kunnen de traditionele volkspartijen zich onderscheiden met een 
herkenbare en onderbouwde visie op het algemeen belang. Die ruimte is er 
en door die ruimte consciëntieus en authentiek in te vullen, kunnen volks-
partijen hun wezenlijke betekenis voor een rechtvaardige samenleving op-
nieuw bewijzen. Zeker in tijden van grote veranderingen en onzekerheid 
heeft het ‘grote verhaal’ (storytelling) een groter bindend vermogen dan de 
lege beloftes van politieke avonturiers.

De	uitdagingen	van	deze	tijd

De waarneming van Voerman dat partijen zich organisatorisch aanpassen 
om voor leden en kiezers aantrekkelijk te blijven is evenwel juist. Het cda	

Partijen ontwikkelen zich 
langzaam van de vertrouwde 
ledenpartij naar een 
kiezerspartij
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heeft de interne democratie vergroot door leden op het congres een di-
recte stem te geven en de lijsttrekker in een open verkiezing aan te wijzen. 
cd&v in Vlaanderen heeft zich omgedoopt tot ‘dialoogpartij’ (conversation 
party)8 en de Conservatives in Engeland hebben zich hervormd tot ‘value-
based politicians’. De vraag is wel of deze organisatorische en uiterlijke 
aanpassingen ver genoeg gaan en een substantieel antwoord geven op de 
snelle veranderingen in de samenleving.

In zijn boek What would Google do? geeft de Amerikaanse journalist Jeff 
Jarvis een indrukwekkende beschrijving van de grote veranderingen in de 
economie en samenleving als gevolg van de razendsnelle ontwikkelingen 
op het terrein van internet en social media.9 De ‘burger 3.0’ is permanent 
online, beschikt over eindeloos veel informatie en geeft via social media 
permanent zijn mening. Vooral internetbedrijven die erin zijn geslaagd 
om de potentie en de kennis van deze burgers voor het eigen product te 
benutten, blijken in de nieuwe realiteit succesvol: Google, Wikipedia, Twit-
ter, Facebook. Het nieuwe denken is minder hiërarchisch en centralistisch, 
en meer open en oplossingsgericht.

De it-revolutie verandert de hele samenleving; de manier waarop we 
werken, reizen, communiceren en invloed uitoefenen. Nieuwe economi-
sche markten en modellen verdringen de oude economie; achterhaalde 
instituties vallen van hun voetstuk en de macht verschuift.

In dat licht moeten ook politieke partijen zich afvragen hoe nu en in de 
nabije toekomst politiek tot stand komt. Werkt het nog om eens in de vier 
jaar in een besloten gezelschap voorstellen vast te leggen in een verkie-
zingsprogramma, dat soms sneller achterhaald dan gedrukt is? Laat de 

burger 3.0 zich nog overtuigen door 
een programma dat van bovenaf 
is opgelegd? Die vragen gaan niet 
alleen over organisatie of commu-
nicatie, maar ook over de cultuur 
en het zelfbeeld van partijen. In de 
moderne tijd is de wijze waarop 
politiek vorm krijgt van even grote 
waarde als de politieke standpunten 
of de onderliggende uitgangspun-
ten.

De noodzaak tot verandering 
wordt versterkt door het besef dat de politiek en het openbaar bestuur zich 
steeds vaker geconfronteerd weten met problemen die ze nauwelijks alleen 
kan oplossen. Door de toegenomen complexiteit is het klassieke, hiërarchi-
sche bestuursmodel aan de grenzen van zijn kunnen geraakt.10

Werkt het nog om eens in de 
vier jaar in een besloten  
gezelschap voorstellen vast 
te leggen in een verkiezings-
programma, dat soms sneller 
achterhaald dan gedrukt is?
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In zijn boek The next government of the United States beschrijft de Ame-
rikaanse politicoloog Donald Kettl het onvermogen van de Amerikaanse 
overheid om adequate oplossingen te bieden voor complexe maatschap-
pelijke vraagstukken.11 Aan de hand van voorbeelden als het Amerikaanse 
gezondheidsstelsel en het optreden na de orkaan Katrina, laat hij zien dat 
de politiek ondanks alle goede bedoelingen steeds weer inefficiënte oplos-
singen produceert. Politiek en overheid missen het vermogen om proble-
men in samenhang te bezien en integrale oplossingen aan te bieden. Dit is 
geen Amerikaans probleem. Ook in Nederland zijn scholen gefuseerd om 
efficiënt te opereren, zonder dat werd nagedacht over de gevolgen voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Of we gaven banken te veel ruimte om de eco-
nomie aan te jagen, zonder een afdoende toezicht op de risico’s. De gevol-
gen zijn bekend.

Op grond van de tekorten van het verouderde systeem pleit Kettl voor een 
‘leveraged government across complex networks’. Dat vraagt om minder hi-
ërarchisch denken, en vooral om visie, lef en leiderschap in de politiek en het 
ambtelijk apparaat; om het vermogen om verschillende belangen en actoren 
voor de oplossing van grote uitdagingen bij elkaar te brengen.

Symbiose

De voorstellen van Kettl worden concreet in combinatie met de nieuwe 
technologische mogelijkheden van deze tijd. Het internet is niet langer 
eenrichtingsverkeer van de website naar de consument. Web 2.0 en de 
nieuwe wereld van social media fungeren als een platform waar aanbieders 
en gebruikers, en gebruikers onderling, elkaar vinden en gezamenlijk 
opereren, organiseren en discussiëren.

Het beste voorbeeld is Apple. Tot de komst van de iPhone bepaalden 
producenten van mobiele telefoons zelf de mogelijkheden van het ap-
paraat. Afhankelijk van het toestel kon je ermee bellen, een sms-bericht 
versturen of ook foto’s maken. Met de introductie van de iPhone draaide 
Apple dit om: niet de producent, maar de consument bepaalde zelf wat hij 
of zij met het toestel wilde doen. Apple gaf de iPhone – als platform – vrij 
aan de markt van externe app-ontwikkelaars en in een mum van tijd waren 
honderdduizenden apps beschikbaar, die voorzagen in nieuwe functio-
naliteiten voor de gebruikers van de iPhone: plattegronden, spelletjes, 
nieuwsapps, enzovoort. Deze apps waren niet ontwikkeld door Apple zelf, 
maar door grote en kleine innovatieve bedrijven over de hele wereld. Zij le-
verden hun eigen bijdrage aan het succes van de iPhone. Een nieuwe markt 
was geboren en de iPhone werd de standaard voor mobiele telefonie.

Toepassing van dit platformidee op de wereld van politiek en openbaar 
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bestuur leidt volgens de internetgoeroe Tim O’Reilly tot ‘government 2.0’: 
‘How does government become an open platform that allows people inside 
and outside government to innovate? How do you design a system in which 
all of the outcomes aren’t specified beforehand, but instead evolve through 
interactions between a government and its citizens, as a service provider 
enabling its user community?’12

De	partij	als	platform

Voor het antwoord op deze vraag moeten politieke partijen zich eerst rea-
liseren dat zij – net als de ‘oude’ telefoonaanbieders – nu nog vooral kant-
en-klare eindproducten aanbieden in de vorm van standpunten, rapporten 
en verkiezingsprogramma’s. De invloed daarop van de gebruiker, in dit 
geval de kiezer, is beperkt. Dat past niet meer bij deze tijd. Om de aanslui-
ting met de ‘kiezer 3.0’ niet te verliezen, is de vraag hoe politieke partijen 
zich kunnen aanpassen zonder daarmee hun eigenheid te verliezen.

Doorslaggevend in het succes van Apple was de keuze om het eigen pro-
duct radicaal open te stellen voor de input van buitenstaanders. Wie een 
oplossing of nieuwe toepassing aandroeg die paste binnen de standaard van 
Apple, kreeg daarmee toegang tot de iPhone. Voor een politieke partij bete-
kent dit dat zij zich open moet stellen voor ideeën en oplossingen van buiten, 
zolang deze voldoen aan de ‘standaard’ van de politieke partij. De standaard 
wordt in dit geval gevormd door de maatschappijvisie of uitgangspunten van 
de politieke partij. Binnen die kaders kan iedereen ‘passende’, vernieuwende 
oplossingen aandragen voor het programma van de partij. Het interne debat 
zal uitwijzen welke ideeën en oplossingen kunnen rekenen op de meeste 
waardering, op het grootste draagvlak van de gebruikers.

Deze radicale vernieuwing stelt een aantal randvoorwaarden. Als eerste 
is van belang dat een partij vooral energie steekt in de communicatie over 
haar eigen uitgangspunten en maatschappijvisie. Daarmee bepaalt de 
partij de kaders van het platform. Hoe fundamenteler de definitie van deze 
‘standaard’ is, hoe meer open een partij zich kan opstellen in de zoektocht 
naar oplossingen voor actuele kwesties.

Een tweede voorwaarde voor een transitie naar een platformpartij is dat 
de politiek bereid is relevante informatie met de samenleving te delen. 
Voor een zinvolle bijdrage aan de politieke meningsvorming moeten bur-
gers op een toegankelijke manier kunnen beschikken over alle relevante 
informatie. Transparantie en openheid zijn de norm. In beginsel moet ie-
dereen die de uitgangspunten van de partij (de ‘standaard’) onderschrijft, 
in de gelegenheid zijn via de partij informatie en ondersteuning te krijgen.

Apple stelt als producent van de iPhone nauwelijks aanvullende eisen. 
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Aanbieders van apps zijn vrij in wat zij ontwikkelen, zolang dit aan de 
iPhone-standaard voldoet. In de opensourcerealiteit wordt minder vooraf 
bepaald en meer opengelaten. Soms is dit trial-and-error, maar juist het 
voorbeeld van de apps laat zien dat de ideeën van enkelingen het gezamen-
lijk product grandioos kunnen verbeteren. Deze ideeën waren vaak inno-
vatiever, talrijker, goedkoper, beter en sneller dan alles wat Apple zelf had 
kunnen bedenken of ontwikkelen.

Zo kan de platformpartij niet alleen een vliegwiel zijn voor ideeën, 
acties en campagnes in de samenleving, maar ook nieuwe mensen aan-
spreken die zich herkennen in de uitgangspunten van de partij. De 
platformgedachte biedt nieuwe kansen voor de traditionele volkspartij 

door een nieuwe impuls te geven 
aan de verzwakte basisfuncties in 
de vertaling van maatschappelijke 
belangen en de mobilisering van 
(nieuwe) kiezers.

De platformpartij klinkt als 
toekomstmuziek. Het is vooral een 
metafoor voor de onvermijdelijke 
ontwikkeling dat politieke partijen 
in de moderne tijd zich radicaal 
moeten openstellen voor invloed 
vanaf de basis. De burger 3.0 voegt 

zich niet langer in een hiërarchisch politiek bestel. Twitter, Google en Face-
book veranderen de politiek van vandaag en morgen. Onvermijdelijk. Het 
denken hierover kan niet stoppen.

In de politiek van morgen vormen politici nog steeds het gezicht van de 
partij, maar worden het hoofd, het hart en de ruggengraat meer dan ooit 
gevormd door de leden, de kiezers en de achterban.

 Noten

1 De auteurs van het rapport Mens, waar 
ben je? spreken in dit verband over het 
belang van ‘vitale eigentijdse maat-
schappelijke instituties’, die ‘meeade-
men met de ontwikkeling van ons leven 
en samenleven’ (Wetenschappelijk 
Instituut voor het cda, Mens, waar ben 
je? Den Haag: Wetenschappelijk Insti-
tuut voor het cda, 2011).

2 Gerrit Voerman, ‘Over de toekomst 
van de politieke partij’, oratie Rijks-
universiteit Groningen, 18 september 
2012. Zie http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/

FILES/root/pubs/OratieG.Voerman/
Toekomstpolitiekepartij_Voerman.pdf.

3 Piet Hein Donner, ‘De ware volkspartij 
zoekt naar gemeenschappelijke belan-
gen’, in: Govert Buijs, Pieter Jan Dijk-
man en Frank van den Heuvel (red.), 
Populisme in de polder (cdv Lente 2011). 
Amsterdam: Boom, 2011, p. 116.

4 Zie ook Frank A.M. van den Heuvel, ‘De 
volkspartij als wapen tegen populisme’, 
in: Govert Buijs, Pieter Jan Dijkman en 
Frank van den Heuvel (red.), Populisme 
in de polder (cdv Lente 2011). Amster-
dam: Boom, 2011, p. 149.

5 Mark Bovens en Anchrit Wille, Diplo-

De platformpartij is een me-
tafoor voor de onvermijdelijke 
ontwikkeling dat politieke 
partijen zich radicaal zullen 
moeten openstellen voor in-
vloed vanaf de basis



Ralf	Güldenzopf	&	Hans	Janssens

De volkspartij van de toekomst is een platformpartij

147

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

mademocratie. Over de spanning tussen 
meritocratie en democratie. Amsterdam: 
Bert Bakker, 2009.

6 Deze nieuwe breuklijn diende zich aan 
vanaf begin deze eeuw, maar mani-
festeerde zich als eerste scherp bij het 
referendum over de Europese grondwet 
in 2005. Voor- en tegenstanders lieten 
zich niet langer onderscheiden langs de 
traditionele links-rechts-as; de scheids-
lijn liep tussen hoogopgeleide, veelal 
stedelijke kiezers en lager opgeleide 
niet-stedelijke kiezers.

7 Oud-senator Jan Vis, geciteerd in Voer-
man 2012.

8 Naar het boek De Conversation Compa-
ny van Steven Van Belleghem (Leuven/
Culemborg: LannooCampus/Van Duu-
ren Management, 2012).

9 Jeff Jarvis, What would Google do? New 

York: HarperCollins, 2009.
10 Het inzicht dat veel maatschappelijke 

vraagstukken te ingewikkeld zijn om 
door de overheid alleen te worden op-
gelost ligt ook ten grondslag aan het 
advies Loslaten in vertrouwen van de 
Raad voor het Openbaar Bestuur uit 
december 2012. Het Rob-advies bepleit 
daarom een nieuwe verhouding tussen 
overheid, markt en samenleving, waar-
bij een kleinere overheid meer ruimte 
laat en vertrouwen geeft aan particu-
liere initiatieven.

11 Donald F. Kettl, The next government of 
the United States. Why our institutions 
fail us and how to fix them. New York: 
Norton, 2009.

12 Zie http://ofps.oreilly.com/titles / 
9780596804350/ defining_govern-
ment_2_0_lessons_learned_.html.
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Met 330.000 leden lijdt het geen twijfel dat om-

roepvereniging max als publieke omroepor-

ganisatie zich nagelvast heeft gevestigd onder 

de Nederlandse burgers. max heeft nu meer 

leden dan alle politieke partijen bij elkaar. 

Hoe is het max gelukt om al die leden voor 

zich te winnen, en met hen een hechte band 

te smeden? En hoe kan de politiek daarvan 

leren? Anders gezegd: waar ligt de sleutel 

voor het cda om kiezers weer aan zich te bin-

den en hoe kunnen politieke bestuurders 

burgers faciliteren om met initiatieven weer 

actief aan de samenleving deel te nemen?

Slagter: ‘Het oprichten van omroepvereni-

ging max was een burgerinitiatief dat ontstond 

doordat een grote groep burgers – de ouderen 

– geen gehoor vond bij de gevestigde publieke 

omroepverenigingen. Nog steeds gedreven 

door het verzuilde denken stonden “Hilver-

sum” en “het Binnenhof” niet te juichen. Politi-

ci en omroepbestuurders zagen in max een be-

dreiging voor de gevestigde en zelfingenomen 

(omroep)orde. Er kwam een lobby op gang om 

max niet tot het publieke bestel toe te laten.’

‘De kentering kwam onder meer toen 

cda-Kamerlid Joop Atsma zich realiseerde 

dat 60.000 leden – genoeg voor de aspirant 

status – toch niet te veronachtzamen waren. 

“We hebben in Nederland zelfs geen stadion 

waar die allemaal in passen”, zei Atsma als 

understatement. Met zijn politieke steun, en 

later die van andere partijen was toenmalig 

staatssecretaris Medy van der Laan (D66) uit-

eindelijk bereid max een kans te geven.’

‘Maar voor hetzelfde geld was dit burger-

initiatief gestrand op de krachten van de 

verzuiling, partijpolitieke belangen en het 

onvermogen van politici om uit hun ideolo-

gische schaduw te stappen. Ik denk dat de 

kans nog steeds erg groot is dat de politiek 

om die redenen burgerinitiatieven die iets 

positiefs toevoegen aan de samenleving in 

de kiem smoort. max had geluk deze fan-

tastische prijs uit de politieke loterij te win-

Jan	Slagter	(1954)

Directeur en oprichter van Omroep MAX, de snel-
groeiende omroep voor vijftigplussers.

INTErmEzzo
Jan Slagter

‘Stap af van gedachte dat politiek weet 
wat goed is voor burgers’
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nen, al kregen we het niet cadeau.’

‘Het nieuwe tijdsbeeld dwingt naar mijn 

oordeel politici met nieuwe ontwikkelingen 

mee te denken en daarop te anticiperen. Bur-

gerinitiatieven dragen die veranderingen 

vaak in goed doorknede plannen uit, maar 

stuiten daarbij op regeltjes, de eigen (afwij-

kende) ideeën van politici, maar ook op hun 

persoonlijke belangen. “Het is niet mijn idee, 

niet mijn politieke overtuiging”, hoor je dan 

zo’n politicus denken. En dus is het vanuit 

die tunnelvisie een slecht idee.’

* * *
Wil het cda weer aansluiting vinden bij de 

sceptische, bij de politiek afgehaakte burgers, 

dan zal aan die genoegzaamheid een einde 

moeten komen en zullen christendemocra-

tische bestuurders van hoog tot laag het voor 

burgers onnavolgbaar denken in ‘verticale’ 

structuren moeten ombuigen naar ‘horizon-

taal’ denken, aldus Slagter. ‘Neem die “ver-

ticaal” door partijbesturen voorgekookte 

congressen als sluitstuk van een intern poli-

tiek proces. Voor de van politiek vervreemde 

burgers zijn het abstracties. Voor burgers gaat 

het erom of partijen in staat zijn hun interesse 

weer te wekken voor eerlijke politiek en ide-

alen in een democratisch bestel. Congressen 

als mijlpalen voor partijvoorzitters wekken die 

belangstelling niet. En de oorzaak daarvan ligt 

naar mijn overtuiging in het fundamentele ge-

brek aan communicatie met “het volk” en het 

voortdurend afschieten van hun ideeën.’

‘max zou allang ter ziele zijn als we er vanaf 

het prille begin niet van doordrongen waren 

geweest dat we als een vereniging “horizon-

taal” met onze leden in contact moeten blijven. 

Ook het cda kan, zich als een actieve, dicht op 

de huid zittende vereniging manifesteren. Zo 

laagdrempelig mogelijk. max biedt haar hon-

derdduizenden leden een “thuis” met een 

goed leesbaar en op de belevingswereld van de 

leden gemaakt magazine. Elk jaar houden we 

ledendagen, we organiseren reizen; we hebben 

een telefooncirkel; en sinds kort heeft max een 

ombudsman. Ik ben niet te beroerd om zaal-

tjes met twintig leden toe te spreken. En het al-

lerbelangrijkste: maak je beloften waar!’

‘Daarom: ga op die burger af. Zet als het 

moet de ideologie opzij, omarm zijn goede 

ideeën en faciliteer ze. Ruil het grootscha-

lig politiek denken in door oog te hebben 

voor kleinschalige, kwalitatief hoogstaande 

burgerinitiatieven. Het cda doet vaak een 

beroep op de zelfredzaamheid van burgers: 

kom als cda-politicus uit die ivoren toren op 

het Binnenhof en kijk eens wat daarvan te-

rechtkomt. U zult nog verbaasd staan.’

‘Maar kijk ook eens wat langer en met 

meer interesse naar wat vrijwilligers alle-

maal tot stand brengen. Kortom, kijk verder 

dan een motie lang is.’

‘De vraag die overblijft: is de politiek wel 

het aangewezen instituut om die kleinscha-

lige burgerinitiatieven te faciliteren? Het 

cda wil dat? Neem dan het voortouw en stap 

af van de gedachte dat de politiek wel weet 

wat goed is voor de burger. Het is tijd dat het 

cda beseft dat burgers wel degelijk weten 

wat goed is voor de politiek.’

‘Tot slot, zet ouderen hoog op de politieke 

agenda van het cda. Luister naar ze, geef ant-

woord op hun vragen en geef hun de waarde-

ring die ze verdienen. We moeten terug naar 

de tijd dat het cda, gesteund door de oude-

ren, goed was voor meer dan dertig zetels in 

de Tweede Kamer.’

‘Kom als CDA-politicus uit die 
ivoren toren op het Binnenhof ’
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Vraag	een	gemiddelde	cda’er	wat	zijn	partij onderscheidt van an-
dere partijen en negen van de tien christendemocraten antwoorden: ‘De 
samenleving.’ En terecht, want geen enkele politieke stroming heeft zo 
nadrukkelijk oog voor de potentie van mensen en hun gemeenschappen 
als de christendemocratie. Daar waar het liberalisme vooral de vrijheid van 
het individu nastreeft en daar een heilig geloof in de markt aan koppelt, en 
waar de sociaaldemocratie met name de overheid als het instrument ziet 
om maatschappelijke vraagstukken te verhelpen, beziet de christendemo-
cratie eerst of mensen en hun sociale verbanden zelf tot een oplossing kun-
nen komen.

Inmiddels hebben andere partijen de samenleving echter herontdekt. 
Met de barre omstandigheden van de overheidsfinanciën in het achter-
hoofd zingen nu ook liberalen en sociaaldemocraten de lof van burgers die 

CDA	moet vitale 
samenleving uit handen van 
instrumentalisten redden

De auteur is lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

De brede politieke herontdekking van de samenleving 
wordt vooral ingegeven door pragmatische overwegin-
gen zoals de financiële onhoudbaarheid van de verzor-
gingsstaat. De christendemocratie heeft haar visie op een 
samenleving met eigen taken en verantwoordelijkheden 
verinnerlijkt en is daarom de politieke stroming bij uit-
stek die de vitale samenleving moet beschermen tegen de 
instrumentalisten die voor hun eigen politieke voordeel de 
samenleving aan het werk willen zetten.

door Rien Fraanje
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meer zelf doen. Het discours is wellicht anders – vanuit het verheffings-
ideaal van de sociaaldemocratie spreekt deze politieke richting over het 
aanboren van ‘de eigen kracht van bewoners’, en het liberalisme heeft het 
over ‘de verantwoordelijkheid van het individu’ en de vrijheid die ervoor 
nodig is om burgers hun verantwoordelijkheid te laten nemen – maar de 
uitkomst is uiteindelijk dezelfde: mensen moeten meer zelf gaan doen, om 
zo bij te dragen aan de bezuinigingen van de overheid.

Laat het cda zich de kaas van het brood eten?

Gespreide	verantwoordelijkheid

De eigenheid van de samenleving is een essentieel onderdeel van het chris-
tendemocratische gedachtegoed. Het cda heeft dat bij zijn oprichting ge-
vat in het beginsel van de gespreide verantwoordelijkheid. De Commissie 
Hertaling Uitgangspunten vatte dit uitgangspunt vorig jaar nog treffend 
samen: ‘Voor het cda begint politiek met de erkenning van maatschappe-
lijk initiatief.’1

De wortels van dit uitgangspunt liggen in de protestantse leer van de 
‘soevereiniteit in eigen kring’ en het katholieke subsidiariteitsbeginsel. 
Aan beide begrippen ligt een verschillende maatschappijvisie ten grond-
slag. Toen hij het soevereiniteitsbegrip muntte, ging Abraham Kuyper 
uit van horizontale verhoudingen in de samenleving. De overheid staat 
volgens hem hiërarchisch niet boven de kringen waarbinnen mensen wer-
ken, leren, hun geloof beleven en recreëren, zoals het gezin, de kerk of de 
vereniging. Iedere kring heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid, en 
mag daarmee niet interveniëren in een andere kring. Ook de staat heeft 
volgens Kuyper de nevengeschiktheid en de soevereine rol en taak van de 
maatschappelijke kringen te erkennen. Het katholieke subsidiariteitsbe-
ginsel gaat daarentegen uit van een verticaal opgebouwde samenleving, 
waarbij wel geldt dat taken en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij mensen 
zelf, dus laag in de hiërarchie, moeten worden belegd.

Het startpunt is dus anders, maar in zijn politieke uitwerking lijkt dat 
geen consequenties te hebben, zo stelt Woldring in zijn studie naar de po-
litieke filosofie van de christendemocratie. ‘Subsidiariteit vooronderstelt 
dat individuele mensen primair verantwoordelijk zijn voor hun handelin-
gen, dat samenlevingsverbanden hun eigen zaken behoren te regelen en 
dat de staat vervolgens eventueel helpend kan optreden’, aldus Woldring.2 
Hij laat zien dat de vroegere katholieke voorman Schaepman deze opvat-
ting over maatschappelijke ordening verdedigde met een beroep op de 
soevereiniteit in eigen kring.

De idee van soevereiniteit in eigen kring en het subsidiariteitsbegin-
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sel zijn gefundeerd in de overtuiging dat mensen ten volle tot hun recht 
komen als zij verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en de gemeen-
schappen waarvan zij deel uitmaken.3 Daarbij komt dat christendemocra-
ten menen dat veel zaken in de publieke ruimte beter en effectiever door 
mensen en hun verbanden kunnen worden verzorgd dan door overheids-
organisaties of marktpartijen.4

Een	instrumentele	blik

Terwijl de christendemocratie haar visie op een samenleving met zijn ei-
gen taken en verantwoordelijkheden heeft verinnerlijkt, wordt de brede 
politieke herontdekking van de samenleving vooral ingegeven door ener-

zijds meer pragmatische overwe-
gingen, zoals ‘de financiële onhoud-
baarheid van de verzorgingsstaat, 
versterkt door de actuele econo-
mische crisis, die de overheid tot 
hervormen dwingt’, en anderzijds 
meer ideologische drijfveren, door 
de veronderstelde ‘morele crisis van 

een burger die zijn plaats in de samenleving niet meer zou kennen’.5 Deze 
instrumentele blik heeft gevolgen voor de wijze waarop de overheid bur-
gers benadert in haar poging om hen te activeren.

In de eerste plaats betogen veel politici dat burgers meer eigen verant-
woordelijkheid moeten nemen. In die formulering zit de impliciete veron-
derstelling dat zij dat nog onvoldoende doen. Die veronderstelling is rond-
uit onterecht. Nederland mag zich gelukkig prijzen met zeer actieve en 
betrokken burgers. De studie De sociale staat van Nederland van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (scp) laat elke twee jaar zien dat Nederland daarin 
met Denemarken en Noorwegen internationaal vooroploopt: nergens 
hebben mensen zo veel sociale contacten en zijn zij zo vaak lid van één of 
meerdere organisaties. Bovendien blijkt dat in Nederland ‘uitzonderlijk 
veel’ vrijwilligerswerk wordt verricht.6 Dat was vroeger al zo en dat blijkt – 
ondanks de onheilstijdingen van pessimisten – niet veranderd.

Politici en bestuurders die om nieuwe burgers vragen omdat zij te 
weinig betrokken zouden zijn of onvoldoende hun verantwoordelijkheid 
nemen, beseffen niet dat de Nederlandse samenleving bestaat uit mensen 
die actief willen zijn voor buurt, wijk of vereniging. De gedroomde burger 
bestaat en hij woont in Nederland. Kortom, de samenleving hoeft niet ge-
revitaliseerd; de vitale samenleving – te omschrijven als een samenleving 
waarin mensen zich zonder concrete tegenprestatie willen inzetten voor 

De brede politieke heront-
dekking van de samenleving 
is vooral ingegeven door  
pragmatische overwegingen
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hun medemensen, buurt, vereniging, gemeente, de natuur of een ander 
ideaal – bestaat in Nederland al.

Daarbij is het wel belangrijk oog te hebben voor de verandering die is 
opgetreden in de wijze waarop mensen actief willen zijn. Ook in Nederland 
winnen – conform de theorie van Robert Putnam in Bowling alone – klein-
schalige, losse en informele groepen aan belang, wat ten koste gaat van de 
geformaliseerde organisaties. Zoals Putnam opmerkte dat meer mensen 
dan ooit geregeld de bowlingbaan weten te vinden, maar dat tegelijkertijd 
steeds minder mensen lid zijn van een bowlingvereniging, zo ziet ook het 
scp dat mensen vaker hardlopen met een groepje liefhebbers, zonder lid te 
worden van een vereniging.7 Dat vertaalt zich ook in de wijze waarop men-
sen zich willen inzetten: liever een tijdelijk concreet project, dan voor vier 
jaar verbonden zijn aan de functie van penningmeester.

De instrumentele kijk op de samenleving heeft in de tweede plaats tot 
gevolg dat politiek en bestuur wel met de mond belijden dat zij burgers 
graag meer eigen verantwoordelijkheid zien nemen, maar dat zij mensen 
en hun verbanden in de praktijk niet of nauwelijks de ruimte geven om zelf 
invloed uit te oefenen op hoe zij dat doen. Het is de belangrijkste conclusie 
van het scp in de recentste uitgave van die andere tweejaarlijkse studie, 
die in de even jaren onder de noemer van ‘Sociaal en Cultureel Rapport’ 
verschijnt. De onderzoekers van het scp laten daarin zien hoe de overheid 
de ontmanteling van de verzorgingsstaat en de daarmee dreigende ver-
mindering van de welvaart voor groepen burgers probeert te dempen door 
burgers op tal van terreinen meer zelf te laten doen. Daarbij houdt de over-
heid de regie strak in handen: ‘De overheid stelt de doelen en ziet toe op 
de verwezenlijking ervan. Hierbij passen niet de individuele vrijheden van 
een liberaal stelsel, wel de verantwoordelijkheid voor individuele keuzes. 
En niet de ruimhartige universele aanspraken van een sociaaldemocratisch 
stelsel, maar wel het principe van solidariteit.’8 Daarbij is voorzien ‘in een 
sterke overheid om burgers te sturen, te corrigeren en randvoorwaarden 
te realiseren. (…) De burger moet meer zelf doen, maar heeft meestal niet 
meer te vertellen.’9

Het scp duidt die ontbrekende vrijheid in het genoemde Sociaal en 
Cultureel Rapport niet per se negatief. Burgers blijken namelijk bang voor 
de ongecontroleerde vrijheden van hun medeburgers en de onderlinge 
conflicten die daarover kunnen ontstaan. Zij zien daarom een rol voor de 
overheid weggelegd om de maatschappelijke initiatieven in goede banen 
te leiden.10

Dat is enigszins in tegenspraak met de conclusie van scp-onderzoekers 
Josje den Ridder en Paul Dekker in dezelfde studie, namelijk dat mensen 
de idee van meer eigen verantwoordelijkheid juist steunen omdat zij ver-
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wachten dat die samengaat met meer keuzevrijheid en inspraak en minder 
overheidsbemoeienis en bureaucratie. Daarin komen zij nu dus bedrogen 
uit. Bovendien laten Den Ridder en Dekker zien dat er ook argwaan be-
staat: is de grotere politieke nadruk op eigen verantwoordelijkheid een 
verkapte poging om bezuinigingen erdoorheen te rommelen, of toch een 
middel om de burger te bevrijden van een betuttelende overheid?11

Geen	verantwoordelijkheid	zonder	zeggenschap

In antwoord op de scepsis en mogelijk teleurgestelde verwachtingen heeft 
de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies Loslaten in vertrou-
wen onlangs benadrukt dat de manier waarop de overheid burgers bij de 
publieke zaak betrekt cruciaal is voor hun motivatie: ‘De eerste en belang-
rijkste motivatie voor het ruimte geven aan een vitale samenleving moet 
(…) de erkenning (zijn) dat politiek en bestuur de kennis en ervaring van 
burgers nodig hebben om maatschappelijke doelstellingen te bereiken.’

Vervolgens stelt de Rob dat verantwoordelijkheid niet zozeer samen 
hoeft te gaan met meer vrijheid, als wel met meer invloed: ‘Met het over-
dragen van taken aan de samenleving, dient de politiek ook zeggenschap 
over te dragen. Mensen en hun sociale verbanden behoren meer invloed 
te krijgen, zeker op de taken waarvoor zij zich zelf inzetten. Burgerschap 
staat niet los van eigenaarschap. Het loslaten van publieke taken door de 
overheid gaat slecht samen met een overheid die tegelijk ruimte wil hou-
den om zelf te sturen.’

En ja, als je mensen verantwoordelijkheden geeft, kan het een kant 
opgaan die politiek en bestuur wellicht onwenselijk vinden: ‘Wanneer de 
overheid een taak loslaat, dan dient zij ook te accepteren dat de mensen of 
organisaties die de taak eventueel overnemen dat op een andere manier 
kunnen doen dan gewenst of verwacht. Het is zelfs mogelijk dat de uitvoe-
ring misloopt of strandt. Loslaten betekent ook helemaal loslaten, en dus 
niet interveniëren als de uitkomsten of effecten daarvan je niet bevallen.’12

Een instrumentele visie op de samenleving moedigt niet aan om meer 
eigen verantwoordelijkheid te koppelen aan meer zeggenschap. Het over-
dragen van taken aan de samenleving is dan immers ingegeven door het 
eigen politieke belang van gezonde overheidsfinanciën of ‘betere’ burgers, 
en komt niet voort uit een coherente en consistente visie op de samenle-
ving. Een dergelijke opstelling is uiterst improductief. Met hun pleidooien 
voor burgers die meer verantwoordelijkheid nemen, bewegen politiek en 
bestuur tegen de maatschappelijke realiteit in, terwijl ze juist kunnen 
meebewegen op de grote bereidwilligheid die in onze vitale samenleving 
aanwezig is.
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De	vitale	samenleving	is	van	de	christendemocratie

Die aanwezige gedrevenheid kan inmiddels niemand meer zijn ontgaan. 
Kranten, tijdschriften en journalistieke tv-programma’s als Tegenlicht 
berichten over mensen die het openbare groen met elkaar beheren, het 
zwembad van de gemeente overnemen om het vervolgens met tientallen 
vrijwilligers draaiende te houden, samen lokaal hun eigen energie opwek-
ken, en de onpersoonlijke en dure thuiszorgorganisatie aan de dijk zetten 
om die vervolgens te vervangen door een zelf opgerichte coöperatie waarin 
zowel cliënten als ook de zorgverlener deelnemer zijn. Dit zijn allemaal 
voorbeelden van het christendemocratische gedachtegoed in de praktijk.

Het cda is daarom de politieke partij bij uitstek die de vitale samenle-
ving kan beschermen tegen de instrumentalisten die voor hun eigen voor-
deel de samenleving aan het werk willen zetten. Wat is nodig om de vitale 
samenleving de ruimte te geven? De klassieke leer luidt dat de overheid 
stuurt met de wortel (geld), de stok (regels) en de preek (communicatie). 
De mogelijkheden van het eerste sturingsinstrument zijn inmiddels dras-
tisch ingeperkt, en de communis opinio is dat de tweede nog maar uiterst 
terughoudend moet worden ingezet. Als vanzelf drijft dan de laatste als 
belangrijkste naar boven. Communicatie wordt dus het belangrijkste stu-
ringsinstrument, en dan niet meer in de vorm van een preek, want dat is 
eenrichtingsverkeer, maar als dialoog, en die werkt alleen als gelijkwaar-
digheid het uitgangspunt is.

Het horizontale uitgangspunt van de soevereiniteit in eigen kring werkt 
daarbij beter dan het verticale subsidiariteitsbeginsel. Die laatste kan de 
politiek er bij een al te eenzijdige uitleg van het beginsel toe verleiden te 
interveniëren als het niet gaat als gewenst of beoogd. Ruimte laten aan maat-
schappelijke initiatieven vergt de erkenning van nevengeschikte verhoudin-
gen van de overheid met mensen en hun gemeenschappen en verbanden.

Dat vraagt weer om politici die daadwerkelijk ruimte geven aan parti-
culier initiatief, in plaats van politici die hechten aan hun formele macht 

en politieke primaat. Ze stellen zich 
voorwaardenscheppend en dienst-
baar op en opereren in het besef dat 
politiek en bestuur niet zelf de he-
mel op aarde kunnen creëren, maar 
dat zij wel de randvoorwaarden 
kunnen scheppen, zodat mensen 

zelf verantwoordelijkheid voor hun leven kunnen nemen.
Voor het cda begint politiek met de erkenning van maatschappelijk ini-

tiatief. In onze vitale samenleving is dat initiatief in overvloed aanwezig; 

Voor het CDA begint politiek 
met de erkenning van 
maatschappelijk initiatief
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het moet vooral meer ruimte krijgen. De partij die na twee verkiezingsne-
derlagen op zoek is naar zichzelf krijgt zomaar een actueel maatschappe-
lijk thema in de schoot geworpen.

 Noten
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In 2013 is het honderd jaar geleden dat de 

Franse filosoof Paul Ricoeur geboren werd. 

Bij zijn dood in 2005 liet hij een imposant 

en omvangrijk oeuvre na, waaruit een zeer 

open geest spreekt die onophoudelijk met 

andere denkers in gesprek gaat. Welk inhou-

delijk oordeel men ook over zijn wijsgerige 

positie heeft, elke lezer zal onder de indruk 

raken van de hoeveelheid stemmen en op-

vattingen die Ricoeur in zijn boeken aan het 

woord laat om zijn eigen positie te bepalen. 

In dit opzicht liggen zijn leer en zijn leven 

niet ver uiteen. In de wijsgerige hermeneu-

tiek, de school waartoe zijn werk behoort, 

staat immers het volgende oude motief cen-

traal: ons denken kan zich alleen in gesprek 

met anderen volledig ontplooien. In dit op-

zicht is Ricoeur een erfgenaam van Plato, die 

een onderscheid maakt tussen een debat en 

een (filosofisch) gesprek. In een debat gaan 

de sprekers een retorisch gevecht met elkaar 

aan om de ander te vloeren; in een echt ge-

sprek proberen de sprekers gezamenlijk een 

beter inzicht te krijgen in het onderwerp dat 

hen bezighoudt. De sprekers brengen hun 

eigen standpunten in het spel om hun eigen 

opvattingen te testen en omdat ze ervan uit-

gaan dat de ander iets te zeggen kan hebben 

wat ze zelf over het hoofd hebben gezien.

Het werk van Ricoeur ademt deze dialogi-

sche geest, en niet alleen als wijsgerige me-

thode, maar ook als leidraad bij het beant-

woorden van zijn centrale vraag: ‘Wie is de 

mens en wat zijn z’n vermogens?’ In gesprek 

gaan met anderen is een wezenlijk kenmerk 

van ons mens-zijn en dit kenmerk omvat 

drie onderling samenhangende kwesties: 

(1) taal is voor de mens van essentieel belang 

De actualiteit van 
Paul Ricoeur
(Valence 1913-Châtenay-Malabry 2005)

door Gert-Jan van der Heiden

De auteur is universitair docent metafysica en kenleer aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid 
van De Jonge Akademie.

Wat de mens vermag
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de romankunst betoogt Ricoeur dat litera-

tuur geen fictie is in de pejoratieve zin van 

het woord, zoals in ‘dat is louter fictie en heeft 

dus niets met de werkelijkheid te maken’. 

Integendeel, de fictieve wereld die de roman 

oproept is als onze wereld. Omdat die fictieve 

wereld op onze wereld lijkt en omdat wij de 

romanpersonages herkennen, zijn we in 

literatuur geïnteresseerd en is de literatuur 

het laboratorium van de verbeeldingskracht 

waarin we experimenteren met de vraag naar 

onze identiteit en onze werkelijkheid.

Het belang van het vertellen van verhalen 

voor ons zelfbegrip klinkt vooral terug in het 

begrip ‘narratieve identiteit’, dat Ricoeur 

ontwikkelt om duidelijk te maken wat de 

aard van onze zelfkennis is. Wanneer wij aan 

iemand anders (of aan onszelf ) duidelijk 

willen maken wie wij zijn, dan beginnen we 

verhalen over ons leven te vertellen. Met dit 

begrip narratieve identiteit verzet Ricoeur 

zich tegen twee uitersten: Descartes en 

Nietzsche. Descartes meende met zekerheid 

een antwoord te kunnen geven op de vraag 

wie wij zijn. Een dergelijke zekerheid is vol-

gens Ricoeur echter onmogelijk. De vraag 

naar onze identiteit kan nooit volkomen 

beantwoord worden, omdat wijzelf steeds 

veranderen. Die veranderlijkheid wordt ge-

spiegeld in de voorlopigheid van elk verhaal 

dat wij over onszelf vertellen: zo’n verhaal 

laat weliswaar iets zien over wie wij zijn, 

maar vertelt tegelijkertijd nooit het laatste 

verhaal. In de loop van ons leven veranderen 

die verhalen immers. Niet alleen omdat er 

meer verhalen bij komen, maar ook omdat 

nieuwe gebeurtenissen de oude verhalen in 

een ander licht plaatsen en zo een nieuw plot 

aan ons ‘levensverhaal’ geven.

Ricoeur verzet zich ook tegen Nietz-

sche, voor wie elk zelfbegrip louter een il-

in zijn omgang met de wereld, de anderen 

en zichzelf; (2) de mens is nooit alleen, maar 

altijd al in gesprek met anderen en de hem 

omringende cultuur; en (3) de mens laat zich 

aanspreken door anderen, en antwoordt op 

het appel dat anderen op hem doen omdat 

anderen op hem rekenen. Laten we deze drie 

kwesties eens nader onder de loep nemen.

* * *
(1) Taal is voor Ricoeur niet louter een com-

municatiemiddel waarmee wij onze gedach-

ten of opinies aan anderen meedelen. De taal 

gaat namelijk aan ons vooraf – we hebben de 

taal niet zelf uitgevonden, maar deze is ons 

aangeleerd – en in de taal die wij met elkaar 

spreken komt bovendien een hele cultuur 

tot uitdrukking en tot ontwikkeling. Dit in-

trinsieke verband tussen taal en cultuur zien 

we in de poëzie, de literatuur en de filosofie, 

maar ook in politieke en religieuze geschrif-

ten: die taal vormt onze cultuur en vormt 

ons die daarin leven. Vanuit dit vertrekpunt 

heeft Ricoeur gedurende heel zijn werkzame 

leven nagedacht over de verhouding tus-

sen mens en taal. In zijn vroege werk, uit de 

jaren vijftig, is hij vooral geïnteresseerd in 

de menselijke wil en hoe die zich verhoudt 

tot (de oorsprong van) het kwaad. Daartoe 

buigt hij zich over de vraag wat de verschil-

lende (religieuze) mythen en symbolen die 

aan de bakermat van onze cultuur staan, te 

zeggen hebben over deze verhouding. Der-

gelijke mythen tonen ons dus klaarblijkelijk 

iets over onszelf en onze wereld. Dit is voor 

Ricoeur de eerste stap op weg naar een veel 

algemenere hermeneutiek, die hij in de jaren 

zestig en zeventig ontwikkelt. Daarin betoogt 

hij dat ons vermogen om verhalen te vertalen 

ons in staat stelt om onszelf en de wereld 

waarin we leven te begrijpen. Bijvoorbeeld, 

wanneer hij reflecteert op de betekenis van 
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dat het vertellen van verhalen in dienst staat 

van het optrekken van waanvoorstellingen. 

Integendeel, door andere verhalen te vertel-

len kunnen we erachter komen dat eerdere 

verhalen een illusoir karakter hebben. In Ri-

coeurs theorie krijgen Nietzsches wantrou-

wen en ontmaskeringen dus een specifieke 

taak toebedeeld: wij ontmaskeren een illusie 

om onszelf beter te kunnen begrijpen. Aldus 

getuigt ook de ontmaskering van het vermo-

gen van de mens om zichzelf en zijn wereld 

beter te begrijpen. Zo houdt Ricoeur vol dat 

de mens iets vermag en un homme capable is.

(2) Het voorgaande impliceert ook met-

een dat we in het begrijpen van onszelf en 

de wereld op anderen zijn aangewezen. Het 

belang van mythen, symbolen, verhalen en 

literatuur voor ons zelfbegrip toont aan dat 

wij onszelf nooit alleen, in isolement, kun-

nen begrijpen: we zijn aangewezen op een 

cultuur en een taal die we niet zelf hebben 

voortgebracht, maar waarin we ons domweg 

aantreffen. Deze cultuur is door anderen 

gevormd en biedt ons wegen om onszelf te 

begrijpen. Ook in de persoonlijke verhalen 

over onszelf zijn we aangewezen op anderen. 

Zo ontlenen we bijvoorbeeld de verhalen 

over onze jongste jaren aan onze ouders of 

andere, oudere familieleden die deze peri-

ode van ons leven bewust hebben meege-

maakt. We incorporeren dergelijke verhalen 

in het verhaal dat wij over onszelf vertellen 

en zijn dus nooit alleen de auteurs van die 

verhalen.

Wat we zojuist hebben beweerd over ver-

halen kan mutatis mutandis ook over een 

gesprek worden gezegd. Ook een dialoog, 

waarin we een bepaald onderwerp beter 

proberen te begrijpen, zal nooit tot het laat-

ste oordeel over dit onderwerp leiden. Elk 

gesprek wijst in feite vooruit naar andere 

lusie is en niets anders blijkt te zijn dan de 

waanvoorstelling van een wezen dat meent 

zichzelf te kunnen begrijpen, maar zichzelf 

hierin misleidt. In zijn verzet tegen Descar-

tes onderkent Ricoeur dat onze narratieve 

identiteit zekerheid noch volledigheid kan 

bieden. Niettemin is het vertellen van verha-

len over onszelf niet hetzelfde als het creë-

ren van illusies en waanvoorstellingen over 

onszelf. Hij ontwikkelt daarom de treffende 

term attestation of ‘getuigenis’ als een alter-

natief voor zowel de cartesiaanse zekerheid 

als de nietzscheaanse waanvoorstelling. 

Want, zo zegt hij, wanneer wij verhalen over 

onszelf vertellen, dan getuigen we daarmee 

ook impliciet van onze overtuiging dat wij 

onszelf en onze wereld via deze verhalen 

kunnen verstaan.

Tegenover de zekerheid die het cartesi-

aanse weten biedt, doet een getuigenis altijd 

een beroep op vertrouwen. Voor de rechtbank 

is het plegen van meineed de grootste over-

treding die een getuige kan begaan, omdat de 

rechtbank afhankelijk is van de betrouwbaar-

heid van de getuige en deze betrouwbaarheid 

nooit met zekerheid vast kan stellen. Waar 

een getuigenis klinkt, kan alleen vertrouwen 

ertoe leiden het getuigenis aan te nemen. In 

het vertellen van verhalen over zichzelf en de 

wereld, aldus Ricoeur, geeft de mens blijk van 

een vertrouwen in zijn eigen vermogen iets 

over zichzelf te weten te komen.

Dit vertrouwen vormt tevens een con-

trapunt voor het wantrouwen dat spreekt 

uit Nietzsches werk. Omdat de verhalen die 

we over onszelf en onze wereld vertellen de 

status van een getuigenis hebben (en niet 

van zeker weten), is het mogelijk dat verha-

len ons met illusies opzadelen – dit is voor 

Ricoeur het directe gevolg van de voorlopig-

heid van elk verhaal – maar dat betekent niet 



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

160

De actualiteit van Paul Ricoeur
Gert-Jan	van	der	Heiden

pel komt van buiten en ik onderga dit appel. 

Dit appel begint dus niet met vermogens 

van mijn kant. Niettemin is dit voor Ricoeur 

niet in tegenspraak met zijn uitwerking van 

de mens die iets vermag (l’homme capable). 

In de discussie rondom het zelfbegrip zagen 

we dat het getuigenis van onze vermogens 

een antwoord is op het gebrek aan zekerheid 

en op het wantrouwen in onze vermogens 

dat daaruit voortkomt. Ook die analyse be-

gint dus met een (ander soort) passiviteit 

of onvermogen. Net als in die analyse, zal 

Ricoeur (tegen Levinas in) betogen dat we 

in ons antwoord op het appel van de ander 

getuigen van een vermogen. Zelfs het sum-

miere antwoord ‘Hier ben ik’ getuigt van ons 

vermogen te antwoorden: in dit antwoord 

stellen we onszelf beschikbaar en getuigen 

we ervan dat wij ons aangesproken voelen 

door dit appel en zorg willen dragen voor 

wat de ander van ons vraagt.

Om duidelijk te maken hoe belangrijk dit 

appel is, geeft Ricoeur het voorbeeld van de 

belofte. Een belofte zegt iets over hoe wij ons 

in de toekomst zullen gedragen: we beloven 

iemand trouw te zijn of we beloven een af-

spraak na te komen. Maar een dergelijke be-

lofte kan nooit met zekerheid gepaard gaan: 

doordat de tijd ons verandert – ons lichaam, 

onze opvattingen, onze voorkeuren en onze 

gewoontes – weet niet alleen de ander aan 

wie we beloven nooit zeker of wij die belofte 

zullen houden, maar ook wijzelf weten dat 

niet. Net als in het getuigen, staat in de be-

gesprekken waarin we dit onderwerp nader 

zullen bespreken. Al weten we dus dat de in-

zichten van ons gesprek voorlopig zijn – en 

al kunnen we dus niet met zekerheid zeggen 

dat de bereikte inzichten recht doen aan het 

besproken onderwerp – toch getuigen we 

van het vertrouwen dat het spreken met en 

luisteren naar elkaar tot beter begrip leidt. 

Anders zouden we immers niet eens aan 

zo’n gesprek beginnen.

(3) Dit brengt ons bij het derde punt. Er is 

nog een ander getuigenis dat opkomt waar 

twee mensen met elkaar spreken. In de filo-

sofie wordt de dialoog meestal opgevat als 

een spel van vraag en antwoord dat leidt tot 

beter inzicht. Maar niet elk menselijk spre-

ken en niet elk menselijk antwoorden staat 

in het teken van het verkrijgen van meer in-

zicht. Zoals Ricoeur schrijft in de inleiding 

van Soi-même comme un autre: ‘Het is een 

ding om te antwoorden op een vraag, om een 

probleem op te lossen, maar het is iets heel 

anders om op een appel te antwoorden.’1

* * *
Het thema van het appel is in de hedendaag-

se wijsbegeerte op de agenda gezet door de 

Frans-Joodse auteur Emmanuel Levinas, 

en diens werk vormt ook voor Ricoeur een 

belangrijke referentie. Niettemin verwerkt 

Ricoeur dit thema op zijn eigen wijze en 

integreert hij het in zijn analyse van het 

getuigenis en de vermogens van de mens. 

Wanneer Levinas en Ricoeur spreken over 

het appel, dan is dat in de eerste plaats het 

appel dat de ander op mij doet. Zoals Ri-

coeur Levinas graag nazegt, het appel plaatst 

mij in de accusatief en geeft mij de rol van 

lijdend voorwerp, zoals doorklinkt in het 

(Franse) antwoord op dit appel: me voici! (In 

de Nederlandse vertaling ‘Hier ben ik!’ ver-

dwijnt het lijdend voorwerp helaas.) Het ap-

Het appel begint niet met 
vermogens van mijn kant



161

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2013

De actualiteit van Paul Ricoeur
Gert-Jan	van	der	Heiden

roepen om zorg te dragen voor anderen en 

dit heeft implicaties voor ethiek en politiek. 

Politiek wordt volgens Ricoeur gedragen 

door een ethisch verlangen om met en voor 

anderen het goede leven te leiden in recht-

vaardige instituties.2 Politiek is daarom niet 

primair een strijd om macht of een techno-

cratisch verdelingsmodel van middelen en 

bevoegdheden, maar de uitdrukking van het 

menselijk vermogen om rechtvaardige insti-

tuties op te bouwen en daarin met anderen 

goed samen te leven.

Ricoeur zet in zijn antropologie dus in op 

de vermogende mens, maar het is duidelijk 

geworden dat deze mens zijn vermogens 

niet zonder meer tot zijn beschikking heeft. 

Het ‘ik kan’ is geen vastgesteld weten, maar 

bestaat alleen in de voortdurende getuige-

nis ervan. Ricoeurs reflecties op de dialoog 

en het appel laten bovendien zien dat zelfs 

dit getuigenis en dit vertrouwen niet spon-

taan in de mens naar boven komen: alleen in 

gesprek met anderen die ons aanspreken en 

een appel op ons doen worden onze vermo-

gens aangesproken. Ricoeur laat daarmee 

zien dat wanneer we het hebben over aan-

sprekende mensen, aansprekende litera-

tuur en aansprekende politiek, we het niet 

slechts hebben over mensen, literatuur en 

politiek die ons wel bevallen. Aangesproken 

worden is veel rijker dan dat. Aansprekende 

mensen en aansprekende politiek doen een 

appel op ons vermogen om zorg te dragen 

voor de wereld, voor de cultuur en voor de 

samenleving.

 Noten

1 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre. Parijs: 
Seuil, 1990, p. 37.

2 Ricoeur 1990, p. 278.

lofte de betrouwbaarheid en het vertrouwen 

centraal. Gebaseerd op het vertrouwen dat 

de ander in ons heeft, zal de ander erop reke-

nen dat wij onze belofte houden. Omdat de 

ander op ons rekent zal hij of zij ons te zijner 

tijd aan onze belofte herinneren. Als wij ons 

anders gedragen dan we beloofd hebben, 

zal de ander een appel op ons doen: ‘Houd 

je belofte en wees betrouwbaar.’ Wanneer 

wij onze belofte houden getuigen we ervan 

dat we verantwoordelijk kunnen zijn voor 

deze belofte en op dit appel kunnen antwoor-

den. Ons ‘Hier ben ik’ betekent in dit geval 

dat wij zorg dragen voor de belofte die we 

gedaan hebben en zo blijk geven van onze 

betrouwbaarheid en onze constancy, zoals 

de Engelsen het zo mooi noemen.

Volgens Ricoeur zegt dit voorbeeld twee 

dingen over de mens als l’homme capable. 

Allereerst laat het voorbeeld van de belofte 

heel mooi zien dat ons antwoorden, anders 

dan Levinas soms lijkt te denken, ons niet 

domweg overkomt en ons niet louter in een 

passieve positie plaatst. Ons antwoord is 

tevens een actieve respons waarmee we ge-

tuigen van onze vermogen zorg te dragen. 

De krachtigste aanwijzing hiervoor is mis-

schien wel dat we door dit appel ook voor 

de mogelijkheid worden geplaatst om onze 

belofte te verbreken: precies omdat het ap-

pel ons niet in een louter passieve positie 

dwingt, bestaat de mogelijkheid om de be-

lofte te houden en te verbreken. Ten tweede 

laat dit voorbeeld zien dat ons vermogen 

onze belofte te houden niet spontaan uit ons-

zelf opkomt. We hebben de ander structureel 

nodig: wanneer de ander geen appel op ons 

zou doen en niet op ons zou rekenen, zou 

er geen enkele aanleiding voor ons zijn om 

betrouwbaar te zijn. Zo wordt de mens opge-
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De christendemocratie tussen stemmin-
gen, overleg en participatie

door Wim de Jong

De auteur is historicus en politiek filosoof en 
promoveert aan de Radboud Universiteit Nij-
megen op de ontwikkeling van de democratie 
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

De Nederlandse democratie bevindt zich in 

een turbulente fase. Vijf voortijdig gevallen 

kabinetten, een op en af gaan van populis-

tische entrepeneurs, peilingen die bij het 

minste of geringste heftig schommelen: het 

zijn slechts enige voorbeelden van wat velen 

beschrijven als een democratie op drift. Een 

van de belangrijkste slachtoffers op dit mo-

ment van deze ontwikkelingen lijkt het cda	te 

zijn. Na twee mislukte regeringsdeelnames 

dreigt de marge. De partij is bezig met een 

heroriëntatieproces dat misschien nog wel 

fundamenteler uit kan gaan pakken dan dat 

tijdens de ‘reis door de woestijn’ gedurende 

het Paarse kabinet. Steeds meer wordt duide-

lijk dat dit geen incidentele kwestie is van te 

lang regeren en de verkeerde poppetjes.

Aan zowel de spanningen rond de demo-

cratie als aan de lastige positie van de chris-

tendemocratie liggen structurele oorzaken 

ten grondslag. Om die op het spoor te komen 

is het zinvol om Democratie onder druk ter 

hand te nemen. Frank Hendriks, hoogleraar 

bestuurskunde in Tilburg en een vooraan-

Frank Hendriks
Democratie onder druk. Over de uitdaging van de stemmingendemocratie

Van Gennep | 2012 | 300 pp. | ¤ 22,50 | ISBN 9789461641823

Ted van de Wijdeven
Doe-democratie. Over actief burgerschap in stadswijken

Eburon | 2012 | 404 pp. | ¤ 35,00 | ISBN 9789059727113
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Eigenlijk, zo laat Hendriks zien, is de over-

legdemocratie maar even populair geweest: 

in de tijd van het kabinet-Kok, toen er een 

internationale hype ontstond rondom de 

veronderstelde unieke en zegenrijke ken-

merken van de regenteske traditie, die toen 

‘poldermodel’ werd gedoopt.

* * *
We weten inmiddels dat vanaf 2002 dit sy-

steem hardhandig is uitgedaagd, hoewel 

het absoluut niet omver is geworpen. Prag-

matisch samenwerken in netwerken is nog 

steeds aan de orde van de dag. De opstand 

tegen de overlegdemocratie heeft niet te 

maken met de gebrekkige prestaties van dit 

model, zoals Hendriks laat zien; dat model 

presteert zelfs vrij behoorlijk. De puinhopen 

van Paars bestonden helemaal niet, of moe-

ten in ieder geval drastisch worden gerela-

tiveerd.

Hendriks betoogt echter dat dit allemaal 

niet uitmaakt. De populistische opstand 

brengt hij in verband met de sinds de jaren 

zestig geuite kritiek, die nu versterkt wordt 

door de opkomst van een tweede model van 

democratie, dat recht tegenover dat van 

overleg staat: de stemmingendemocratie, 

gekenmerkt door gepassioneerde, polari-

serende wedijver tussen bij voorkeur twee 

politieke opponenten, juist op het publieke 

toneel. Het gaat hier niet om beleidsbe-

kwaamheid, maar om publieke aantrek-

kingskracht. Dit model heeft populistische 

trekken, gaat uit van de wisdom of crowds 

en opinieonderzoek. Hendriks typeert het 

als een stemmingendemocratie, omdat de 

stemming van het volk en een opkomende 

emotiecultuur daarin van groot belang zijn, 

maar ook omdat zij draait om ‘voortvarend 

neuzen tellen’: het is een democratie die het 

liefst de hele tijd stemt. Hendriks consta-

staand onderzoeker van democratie, heeft in 

de afgelopen tien jaar veel tijd besteed aan 

de analyse van deze ontwikkelingen. Daar-

van vormt dit boek een lezenswaardige syn-

these. Hij plaatst de ontwikkelingen in het 

licht van twee modellen van democratie die 

in toenemende mate onder spanning staan.

Het eerste model wordt vaak aangeduid 

als het poldermodel, door Hendriks aange-

duid als overlegdemocratie. Nederland heeft 

een traditie van schikken en plooien tussen 

verschillende maatschappelijke spelers. De 

wens om tot akkoorden tussen de sociale 

partners te komen is hier een voorbeeld van. 

De praktijk die hierbij hoort is die van de con-

sensusdemocratie, van een oecumenische en 

rationele samenwerking. De voorkeur in dit 

systeem leggen insiders bij de ‘aristocratie 

des verstands’: een meritocratische instel-

ling. Deze samen-door-één-deurmentaliteit 

kan ook met het Rijnlandse model worden 

geassocieerd; het is een typisch continentaal 

politiek systeem. De elite die deze overlegde-

mocratie draagt, prefereert de achterkamer 

boven de publieke politieke strijd.

Dit model wordt al sinds de jaren zestig 

heftig gekritiseerd, zo constateert Hendriks 

terecht. Hij schept duidelijkheid door een 

beeld te schetsen van het wel en wee van het 

poldermodel. Al sinds de jaren zestig is er 

kritiek op dit systeem, dat dan nog wordt 

geïdentificeerd met verzuiling en dat poli-

tieke duidelijkheid onmogelijk zou maken. 

De kiezer moet kunnen kiezen voor de 

macht, zo betoogt d66 en in haar kielzog Ed 

van Thijn, die in de jaren zeventig voor dit 

Angelsaksische ideaal de term ‘pendulede-

mocratie’ uitvindt. Er wordt echter niet veel 

bereikt. Ook vanaf eind jaren zeventig is er 

kritiek op het ‘stroperige’ Nederlandse sy-

steem, tot het eerste Paarse kabinet aan toe. 
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Dat is op zich al verhelderend, omdat het 

duidelijk maakt dat er niet één Nederlandse 

traditie is, maar dat er al zeer lang een span-

ning is tussen polarisatie en diversiteit, 

stemmen en praten, tussen ‘publieksgevoe-

ligheid’ en ‘polderdeskundigheid’. De grote 

uitdaging is volgens hem het productief 

maken van de spanning tussen deze twee.

De stemmingendemocratie komt bo-

vendien op in de context van een risicosa-

menleving, een begrip dat Hendriks aan 

de Duitse socioloog Beck ontleent. Sinds 

2002 is de obsessie met zekerheid en veilig-

heid enorm toegenomen. We leven in een 

netwerksamenleving die gekenmerkt wordt 

door horizontale verhoudingen en constante 

onzekerheid, omdat de wereld niet meer uit 

overzichtelijke blokken bestaat. Bovendien 

hebben we te maken gekregen met terro-

risme, politieke moorden en rampen zoals 

die in Enschede. Er is een besef dat we veel 

processen niet kunnen controleren. Ook de 

illusie van de multiculturele samenleving is 

op de schroothoop gegaan. Nederland blijkt 

niet een land van ‘vrede en veiligheid’ te zijn 

waar ‘de belangrijkste zaken uiteindelijk 

toch altijd wel goed geregeld zijn’.

Hendriks stelt zo dat de combinatie van 

emotiecultuur, risicosamenleving en kri-

tiek op de consensusdemocratie, de grond is 

geweest van het onbehagen in de afgelopen 

tien jaar. Die analyse lijkt onverminderd ac-

tueel. Vooralsnog is de kritiek op de consen-

susdemocratie springlevend. De tendens 

van de stemmingendemocratie lijkt ook 

geen voorbijgaand verschijnsel. De emo-

tiecultuur, die daarvoor versterkend werkt, 

sluit aan bij een liberaal medialandschap, 

waarin kijkcijfers van het grootste belang 

zijn. Ten slotte is ook de risicosamenleving 

there to stay. De economische crisis en Eu-

teert dat verkiezingen in onze cultuur steeds 

populairder zijn geworden. We stemmen 

in talloze televisieprogramma’s voor van 

alles en nog wat. In die programma’s wordt 

expertise vaak expliciet uitgespeeld tegen 

de wensen van het publiek. Wat meer is: 

Hendriks stelt dat deze vorm van stemmen 

de invloed doet stijgen van een majoritaire 

logica: the winner takes all.

Dat botst met de op minderheden gerich-

te consensusdemocratie. De teleurstelling 

is groot als de verkiezingen zijn voorgesteld 

als een keuze tussen Rutte en Roemer (later 

Samsom) en we achteraf Rutte én Samsom 

blijken te krijgen: hier ontstaat kortsluiting 

tussen stemmingen- en overlegdemocra-

tie. Door andere partijen wordt veelvuldig 

geklaagd over de manier waarop deze horse 

race alternatieven leegzuigt. De politiek, zo 

constateert Hendriks, buigt zich ook steeds 

meer naar dit mediaformat. Een belangrijk 

onderdeel van de politieke strijd is de vraag 

of een politiek leider zich succesvol als 

kandidaatpremier weet te presenteren – de 

handige move van Samsom halverwege de 

campagne heeft hem een enorme hoeveel-

heid zetels opgeleverd.

Hendriks gaat hier niet over zitten zeu-

ren. Deze stemmingendemocratie was al het 

ideaal van Van Mierlo en is eigenlijk niets 

anders dan een Angelsaksisch model. Zij 

sluit aan bij de behoefte aan helderheid, ef-

ficiënte tellingen en directere kiezersmacht. 

De grote uitdaging is het pro-
ductief maken van de spanning 
tussen ‘publieksgevoeligheid’  
en ‘polderdeskundigheid’
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zoals referenda en burgerinitiatieven. Juist 

door zich meer tot spreekbuis daarvan te 

maken, kan een maatschappelijke stroming 

als de christendemocratie aansluiten bij 

haar traditie van particulier initiatief.

Een bestuurlijke stroming als de chris-

tendemocratie zal wel politieker moeten 

opereren en zich nadrukkelijker moeten 

bekennen tot de stemmingendemocratie. 

Het cda	in de oppositie lijkt zich nu ook 

meer in die richting te ontwikkelen. Het 

polariseert meer en weigert mee te gaan in 

de overlegdemocratie, die versterkt wordt 

door een kabinet zonder meerderheid in 

de Senaat. Ook al moet zij tegen haar eigen 

cultuur ingaan, het besef daalt in dat door 

weer ‘de verantwoordelijkheid’ te nemen, 

het doodvonnis voor de partij misschien wel 

getekend zou worden. Een zegening van de 

huidige situatie is dat het cda zich als poli-

tieke partij herontdekt.

Hendriks’ spanning tussen overleg en 

stemmingen suggereert dat Nederlanders 

wel degelijk grote waardering hebben voor 

de consensusdemocratie. Het systeem van 

evenredige vertegenwoordiging maakt het 

onwaarschijnlijk dat er ooit echt een twee-

partijensysteem zal ontstaan in Nederland. 

Wel lijkt het erop dat er in die zin een bi-

polair landschap ontstaat dat er aan beide 

kanten van het centrum een grote partij is 

die het belangrijkste alternatief belichaamt. 

ropa maken de samenleving er niet zekerder 

en overzichtelijker op.

* * *
Als we de analyse overnemen dat overleg en 

stemmingendemocratie in een spanning 

staan die vruchtbaar moet worden gemaakt, 

dan is de uitdaging misschien nog wel het 

grootst voor het cda. Deze partij heeft het 

overleg diep in haar dna. Zij is altijd de 

belichaming geweest van compromissen, 

bemiddeling tussen meerderheden en min-

derheden, en is afkerig van polarisatie. De 

doorbraakbeweging sinds de Tweede We-

reldoorlog is er altijd op gebaseerd geweest 

de christendemocratie te slopen als sta-in-

de-weg voor een Angelsaksisch systeem van 

progressief versus conservatief. De christen-

democratie lijkt daardoor niet te passen in 

de binaire logica van de stemmingendemo-

cratie. Toch hoeft dat niet per se het geval te 

zijn. Balkenende wist zich in 2006 succesvol 

op te werpen als bovenliggende partij in 

zo’n tweestrijd met Bos.

Het cda	zal dus meer de mogelijkheden 

van de structurele ontwikkeling van de 

stemmingendemocratie moeten gaan zien. 

Terecht merkt Hendriks op dat dit niet 

neerkomt op simpel anti-elitair populisme. 

Burgers willen efficiënte verkiezingen voor 

leiders, die vervolgens best een elite mogen 

vormen, als ze dan ook maar wat doen. Op 

basis van empirisch onderzoek laat Hen-

driks zien dat kiezers duidelijk leiderschap 

willen, meer doorzetting van de publieke 

wil, en daardoor ook een majoritaire logica. 

Ze zitten minder te wachten op participatie, 

in de zin van betrokken worden bij bestuur-

lijke procedures, dan op heldere keuzemo-

gelijkheden in een ‘kiezersdemocratie’. Het 

cda	heeft altijd een wat bangelijke houding 

gehad in de richting van elementen daarvan, 

Juist door zich meer tot spreekbuis 
te maken van referenda en burger-
initiatieven kan de christendemo-
cratie aansluiten bij haar traditie 
van particulier initiatief
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woordelijkheid van burgers zélf en dat ook 

opbouwwerkers minder de neiging hebben 

het voor de burger te doen, maar vooral het 

proces te begeleiden. Ze bouwen zelf op een 

directe manier aan hun buurt en zetten pro-

jecten op, en tegelijk zijn ze ook betrokken in 

de overlegdemocratie door in comités te gaan 

die overleggen met autoriteiten over zaken 

die hen aangaan in positieve of negatieve zin 

(not in my backyard).

Het is een vorm van participatie door 

burgers zelf die vanouds geassocieerd is 

met progressieve partijen, maar die juist 

door de christendemocratie meer commu-

nautair kan worden ingevuld. Van de Wijde-

ven stelt terecht dat er naast de bestuurlijke 

consensusdemocratie, waar de politicus 

de zaakwaarnemer van de burger is, en de 

passieve stemmingen- en kiezersdemocra-

tie, nog een derde optie is, die veel meer 

uitgaat van wat burgers zelf kunnen doen. 

Het cda	laadde in de tijd van Balkenende de 

verdenking op zich dit alleen maar als een 

legitimatie te zien om verantwoordelijkhe-

den van de overheid ‘over de schutting’ te 

gooien (Rouvoet). Als het cda nu veel meer 

de daad bij het woord voegt, kan dit ook een 

vitale grassroots steun opleveren vanuit de 

gemeenschap.

De christendemocratie kan dus haar 

traditie van overleg als een asset uitspelen. 

Dat zal zij wel moeten doen binnen de rea-

liteit van de stemmingendemocratie, door 

weer meer als politieke partij te gaan opere-

ren. De voedingsbodem daarvoor zal onder 

andere moeten worden gezocht in het aan-

boren van het maatschappelijk middenveld 

op het niveau van de buurt en de doe-demo-

cratie. Niet als oekaze van bovenaf, maar als 

revitalisering aan de basis.

Momenteel is de dichotomie cda-PvdA 

ingeruild voor PvdA-vvd. Een belangrijke 

reden waarom op termijn het cda	de rol 

van de vvd	weer over kan nemen, is dat het 

cda veel beter dan de liberalen aansluit bij 

de overlegdemocratie, voeling heeft met 

maatschappelijke organisaties en geënt is 

op sociale consensus. Naast de gewenste 

directe invloed en duidelijke beslissingen, 

is er ook de maatschappelijke wens weg van 

polarisatie, en een streven naar oplossingen 

waar (bijna) iedereen het mee eens is. Bij het 

formuleren van de richting en visie waar 

uiteindelijk consensus over komt, is het cda	

altijd dienstig geweest. Die nuttige rol zou 

het ook nu weer, op een politieke manier, op 

kunnen eisen. Het betekent wel dat de chris-

tendemocratie in een spagaat zit die behen-

dig opereren noodzakelijk maakt.

Het boek van Hendriks biedt ook stof tot 

nadenken over de wijze waarop aan actief 

burgerschap vorm kan worden gegeven 

zonder dat dit weer een typisch Nederlands 

top-down bestuurlijk initiatief wordt dat 

over de hoofden van de feitelijke bevolking 

heen gaat. Wat dat betreft is Hendriks’ casus 

Los Angeles inzichtelijk: daar organiseren 

burgers zélf wijkraden, waar geen profes-

sionele bestuurder of opbouwwerker aan te 

pas komt. Het is interessant om te bedenken 

hoe het cda	als representant van de civil 

society juist ook de spreekbuis zou kunnen 

worden van dit soort activiteit van burgers.

* * *
In het proefschrift Doe-democratie biedt Ted 

van de Wijdeven handvatten voor dergelijk 

actief burgerschap door burgers zélf, dat ook 

in Nederland wel degelijk in ontwikkeling is: 

Van de Wijdeven signaleert dat de aandacht 

steeds meer verschuift naar de eigen verant-
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Radicale reinigingsactie op maatschappe-
lijk middenveld gewenst

door Gerrit de Jong

De auteur is lid van de redactie van Christen 
Democratische Verkenningen.

Beekers heeft een mooi boek geschreven. Het 

is een dissertatie en deze is, zoals dat hoort, 

systematisch opgezet. De volkshuisvesting 

is begonnen als particulier initiatief en kreeg 

voornamelijk gestalte in de woningbouw-

vereniging, een belangrijk onderdeel van 

wat later zou worden gemunt als het maat-

schappelijk middenveld. Beekers beschrijft 

de ontwikkelingen binnen en rondom deze 

maatschappelijke instellingen. Hij doet 

dit chronologisch, te beginnen in 1850, als 

vanuit de Amsterdamse kring van het Réveil 

het initiatief wordt genomen tot oprichting 

van een woningbouwvereniging. De periode 

tot 2010 wordt opgeknipt in negen perioden 

van 15 tot 25 jaar. Voor elke periode wordt de 

verandering in de organisatie en ordening 

van de volkshuisvesting belicht aan de hand 

van een vijftal ideaaltypische denkpatronen, 

tegenwoordig ook wel logica’s genoemd, die 

inzicht geven in de identiteit van de maat-

schappelijke instellingen.

Deze logica’s noemt Beekers ordenings-

modellen, waarbij hij een statelijk, een com-

mercieel, een informeel, een associatief en 

een professioneel patroon onderscheidt. In 

het statelijk patroon zien we de greep van de 

overheid op de maatschappelijke instelling 

sterker worden. Dit krijgt vooral de vorm 

van het beschikbaar stellen van financiële 

middelen en van regelgeving. Het com-

merciële patroon wordt zichtbaar wanneer 

woningbouwverenigingen zich op de kapi-

taalmarkt begeven voor hun financiering en 

de wet van vraag en aanbod wordt losgela-

ten op de woningbouw. De informele logica 

speelt een rol wanneer gemeenschappen, 

zoals de buurt, de familie of de vrienden-

kring invloed hebben op het reilen en zeilen 

van een instelling. Associatief wil zeggen dat 

burgers op vrijwillige basis deelnemen aan 

collectieve acties en bijvoorbeeld lid worden 

van een woningbouwvereniging. En als de 

gesalarieerde medewerker zijn intrede doet 

Wouter Beekers
Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging  
in Nederland

Boom | 2012 | 372 pp. | ¤ 24,90 | ISBN 9789461056573
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woningen, gezien de grote naoorlogse wo-

ningnood. Pogingen om de binding van de 

corporaties met hun achterban te verstevigen 

bereiken slechts het stadium van papieren 

nota’s en rapporten van commissies. Be-

roepskrachten hebben bezit genomen van de 

woningbouwverenigingen, die hoofdzake-

lijk uitvoeringsorganen zijn geworden van 

overheidsbeleid. Als de ergste woningnood is 

gelenigd, komt de spanning tussen de profes-

sionele en de associatieve logica aan de op-

pervlakte. Het is de tijd waarin driftig wordt 

gediscussieerd over interne en externe demo-

cratisering. Huurders komen hier en daar in 

opstand tegen hun corporaties. De professio-

nele logica wint. De corporaties waren grote 

organisaties geworden, schaften vaak de ver-

enigingsvorm af om een stichting te worden, 

en de huurder werd in plaats van deelnemer 

klant. De logica van de markt komt op. De 

verstatelijking is op zijn retour en culmineert 

in de bruteringsoperatie van staatssecretaris 

Heerma. Daarmee is de verzelfstandiging 

van de woningbouwcorporaties bezegeld. 

Beroepskrachten hebben het nu helemaal 

voor het zeggen en het groter groeien door 

fusies neemt een aanvang. Naast de sociale 

woningsector, waar dikwijls door huren be-

neden kostprijs impliciete subsidies worden 

verstrekt, gaan de corporaties zich ook be-

wegen op het commerciële vlak. Als de eerste 

misstanden aan de oppervlakte komen, door 

spreken we van een professioneel patroon.

Beekers blijft niet hangen in het afsteken 

van een verhaal, maar probeert zijn vertoog 

empirisch te onderbouwen en beperkt zich 

tot het schetsen van hoofdlijnen.

* * *
Het begin van de volkshuisvesting is as-

sociatief en filantropisch commercieel. 

Hoewel regenten het voortouw nemen staan 

de toekomstige bewoners van begin af aan 

centraal en het zaakje moet financieel rond 

kunnen komen, want het is geen liefdadig-

heid. Daarna komen de arbeiderscoöperaties 

op, die soms ook het sparen voor de aankoop 

van de woning mogelijk maakten en daarmee 

een informeel element toevoegden. Met de 

introductie van de Woningwet van 1901 wordt 

de inbreng van de staat vastgelegd. Het cor-

poratieve model is als politiek compromis uit 

de bus gekomen. De overheid ondersteunt 

en faciliteert de woningbouwverenigingen, 

gemeenten kunnen leningen verstrekken on-

der rijksgarantie, en de eerste professionele 

krachten in de vorm van opzichteressen doen 

hun intrede. Daarna komt onvermijdelijk de 

spanning aan het licht tussen enerzijds het 

statelijke en professionele element en an-

derzijds de informele en associatieve logica. 

Als de overheid zich ermee gaat bemoeien en 

betaalde krachten hun intrede doen, worden 

de vrijwilligers de deur uit gejaagd. De band 

met de leden blijft nog bestaan zolang de 

corporatie over de woningtoewijzing gaat. 

Het commerciële element vermindert als 

huren niet langer marktconform worden 

vastgesteld. De greep van de overheid op de 

sector bereikt zijn hoogtepunt met de intro-

ductie van de Woonruimtewet in 1947. Ook 

de woningtoewijzing wordt nu een zaak van 

de gemeenten. De corporaties leggen alle 

nadruk op het bouwen van zo veel mogelijk 

Als de misstanden aan de op-
pervlakte komen, door fraude  
en buitensporige salariëring 
aan de top, reageert de politiek 
met incidentgedreven politiek
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een grote continuïteit zit in de geschetste 

ontwikkeling door de tijd heen. Ontwik-

kelingen zitten er al jaren aan te komen 

voordat ze culmineren en lijken zo hun 

eigen autonome gang te gaan. In de tweede 

plaats stelt Beekers dat de werdegang die de 

volkshuisvesting heeft doorgemaakt paral-

lellen heeft in andere onderdelen van het 

maatschappelijk middenveld. Als ik er dan 

nog een derde constatering aan toevoeg, na-

melijk dat het maatschappelijk middenveld 

altijd het honk is geweest dat door het cda	

werd bezet, dan lijkt het erop dat die partij 

wat verweesd is achtergebleven en niet weet 

hoe ze de identiteitscrisis in dat veld moet 

aanvatten; verlegenheid alom. Woning-

corporaties, ziekenhuizen, universiteiten 

en – zij het in mindere mate – scholen die 

autonoom bezig zijn zich vooral te richten 

op hun eigen voortbestaan, hun oorsprong 

en inspiratie hebben opgeborgen in gedenk-

boeken, en ondertussen geen weet hebben 

van goed bestuur, de goeden niet te na ge-

sproken, en het cda	weet niet wat het ermee 

aan moet? Als inderdaad de door Beekers 

geschetste ontwikkeling tamelijk autonoom 

verloopt en de mensen die erbij betrokken 

zijn zich daar maar het best bij aan kunnen 

passen, loop je constant achter de feiten aan. 

De identiteitscrisis waarmee Beekers zijn 

proefschrift eindigt is niets nieuws, maar 

duurt in feite al decennialang. Alleen door 

de verzelfstandiging, het vaak gebrekkige 

toezicht en de enorme verleidingen die het 

bezit van een groot vermogen met zich mee-

brengt, gaat hier en daar de deksel van de 

beerput. Het doet mij denken aan het boek 

Religion and the rise of capitalism van Taw-

ney, die de geschiedenis beschrijft van de in-

vloed die de kerk heeft gehad op de opkomst 

van het kapitalisme vanaf de middeleeuwen 

fraude en buitensporige salariëring aan de 

top, reageert de politiek met incidentgedre-

ven politiek. Het associatieve element is bijna 

geheel verdwenen. Het zelfreinigend vermo-

gen is te gering en de corporaties leven in een 

identiteitscrisis.

Het onderzoek is dan afgelopen en het is 

tijd voor een korte nabeschouwing. Beekers 

stelt dat de oplossing van de identiteitscrisis 

om een ideologische insteek vraagt. Volgens 

hem dient het monopolie van de professio-

nele logica te worden doorbroken door meer 

ruimte te scheppen voor de associatieve, 

de informele en de statelijke logica’s. Dat 

betekent de terugkeer van de vrijwillige 

bestuurder, inspraak op buurtniveau, toe-

lating van kleine coöperaties, beschermde 

koopconstructies, sterker toezicht door de 

overheid en invloed van de gemeenten op de 

besteding van de gelden door de corporaties. 

Het allerbelangrijkst is echter de activering 

van de burger en daarvoor moet je diep dur-

ven ingrijpen.

* * *
Daarmee gaat het betoog als een nachtkaars 

uit. Het is wel aardig om te zeggen dat de 

identiteitscrisis een ideologisch vraagstuk 

is en dat de activering van de burger het 

belangrijkst is, waarvoor diep moet worden 

ingegrepen, maar waar moet je dan concreet 

aan denken? Met die nachtkaars staat Bee-

kers overigens niet alleen. Hetzelfde geldt 

voor het rapport van het Wetenschappelijk 

Instituut voor het cda, Op zoek naar de kracht 

van de samenleving, en voor het boekje Polderen 

3.0 van Yvonne Zonderop, om maar eens twee 

recente voorbeelden te noemen.1 Prachtige ana-

lyses, maar als het erop aankomt man en paard 

te noemen, wordt het allemaal wat mager.

Beekers constateert nog twee andere za-

ken. In de eerste plaats stelt hij vast dat er 
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richting van de maatschappelijke onderne-

ming en schijnt men te hebben geleerd van 

de kritiek op het Nederlandse wetsvoorstel.4 

Waarom kunnen we wel de plofkip na een 

korte actie uit de schappen verwijderd krij-

gen, maar zouden we niet een reinigings-

actie op het maatschappelijk middenveld 

van de grond kunnen krijgen? Sommige 

overheden doen geen zaken meer met (semi)

publieke ondernemingen die niet deugen.

* * *
Je moet inderdaad diep durven ingrijpen om 

het associatieve en informele element weer 

terug te krijgen in het maatschappelijk mid-

denveld, maar het is de moeite waard. Nog 

een laatste overweging leg ik ernaast. Zon-

derop en anderen constateren dat er in ons 

land een nieuwe tegenstelling is tussen lager 

en hoger opgeleiden.5 Het cda	was vanouds 

een volkspartij die de tegenstellingen tussen 

lager en hoger opgeleiden wist te verbinden. 

Dat karakter is de partij kwijtgeraakt en zij 

vertegenwoordigt nu vooral de midden- en 

hogere klassen. De lager opgeleiden zitten 

inmiddels bij pvv	en sp. De hoger opgelei-

den vertonen weinig animo om aan de mis-

standen van een ongebreidelde commercie 

een einde te maken; zij accommoderen, in 

de taal van Tawney. Dit in tegenstelling tot 

de lager opgeleiden, die het vertrouwen in 

de politiek en andere zakkenvullers allang 

kwijt zijn. Wil het cda	weer een volkspartij 

tot nu toe. Het is één grote litanie: de kerk 

heeft doorlopend grote ethische bezwaren 

tegen allerlei uitwassen van de commerciële 

logica, maar accommodeert op den duur 

steeds weer.2 In de volkshuisvesting gaat 

hetzelfde patroon op: de betrokkenheid van 

de mensen om wie het allemaal is begonnen, 

verdwijnt stelselmatig, en beroepskrachten 

voor wie het voortbestaan van de instelling 

van het grootste belang is en die zich niet 

langer ethisch ingekaderd voelen, gaan hun 

gang en uiteindelijk spoel je aan bij de platte 

commercie; de omgeving moet zich daar 

maar aan aanpassen. Tawney is snoeihard. 

Hij constateert dat het falen van de samenle-

ving meer is dan een incident. Het bereiken 

van materiële rijkdom is het hoogste doel 

van het menselijk streven geworden. Dit 

accepteren is de ontkenning van alles wat je 

christelijk kunt noemen. Volgens Tawney is 

er geen enkel compromis mogelijk tussen 

de Kerk van Christus en de verheerlijking 

van rijkdom. Hij haalt de econoom Keynes 

aan, die schrijft dat de commercie absoluut 

onreligieus is, geen innerlijke samenhang 

vertoont en zonder veel public spirit is, maar 

vaak, zij het niet altijd, alleen maar een ver-

zameling bezitters en winstnajagers.3 Lopen 

ook wij niet het gevaar ons aan te passen aan 

de uitwassen binnen, maar ook buiten het 

maatschappelijk middenveld, te wennen 

aan de doorlopende litanie van fraude en 

omkoping, de buitensporige beloningen bij 

(beursgenoteerde) ondernemingen (Shell, 

Heineken), de hardleersheid van bankiers en 

ga maar door? We moeten wakker worden. 

Concreet: waarom ligt de discussie over de 

maatschappelijke onderneming stil? Als het 

vorige wetsvoorstel niet deugde, waarom 

komen we dan niet met een beter voorstel? 

In Engeland is er volop discussie over de in-

Waarom kunnen we wel de plof-
kip uit de schappen verwijderd 
krijgen, maar komt een reini-
gingsactie op het maatschappelijk 
middenveld niet van de grond?
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uitgevers, 2012.
2 R.H. Tawney, Religion and the rise of capitalism. 

A historical study. Harmondsworth: Penguin, 
1972 (oorspronkelijk 1926).

3 Tawney 1972, p. 280.
4 Zie Dick van Ginkel, ‘Engelsen geven het goede 

voorbeeld met hun maatschappelijke onder-
neming’, Het Financieele Dagblad, 23 februari 
2013. In dit artikel geeft Van Ginkel ook kritiek 
op het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel van 
minister Hirsch Ballin.

5 Zonderop 2012, hoofdstuk ii.

zijn, dan moet het inderdaad wakker wor-

den en radicaal durven zijn, voor mijn part 

in het midden.

 Noten

1 Wetenschappelijk Instituut voor het cda, Op 
zoek naar de kracht van de samenleving. Den 
Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het 
cda, 2011; Yvonne Zonderop, Polderen 3.0. Ne-
derland & het algemeen belang. Leusden: isvw 
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Ramona Maramis

Monitor

De organisatie klaverjast graag met haar eigen personeel. Overige 
buurtorganisaties zijn bij hen niet bekend (dat is ruim tachtig procent).
De staafdiagrammen schieten vol vuur over eindeloze pagina’s. Lief en 
leed in blauw, geel en groen. Dit gaat over mensen?

Projectlijsten hangen aan muren, groter dan de wijk dragen kan.
Manmoedig slaan zij zich een weg door gepunnikte ziekenhuisdekens, 
sloophouten vergaderkamers, wedstrijdschema’s en zorgboerderijen (de 
mensen van de organisatie welteverstaan; de wijk zelf is op zomervakantie).

De muren hangen vol namen, bedankjes, bekers, plakboeken en de kus 
van de liefste oma van de straat.
Ergens anders woedt een boekhoudschandaal (zij weten het eerlijk ge-
zegd ook allemaal niet meer).

Een gevoel van onbehagen kruipt omhoog, de wijken voorbij. De sloot 
loopt niet dood, maar wekt wel die indruk.

Ik draai mij om en zie een kermisattractie. Te duur, te druk. Er zit roest 
op de scharnieren.
‘Vermaak voor jong en oud.’
Is er niemand die deze slogan onderhoudt?

Het is groter dan de wijk dragen kan.

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is CDV-huisdichter en schrijft voor elk CDV-nummer 
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de 
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemle-
zing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de 
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.
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Paul	van	Geest

Bezinning

In zijn Staat (Πολιτεία, Politeia) laat Plato ongeveer vier eeuwen voor Christus zijn 
leermeester Socrates met anderen dialogeren over onder meer de rechtvaardigheid, 
de filosofie en de onsterfelijkheid van de ziel. De eerste vijf boeken handelen over de 
ideale samenleving, en Plato tracht meteen al in het begin in dit kader tot een goede 
omschrijving van rechtvaardigheid te komen. Augustinus had het niet van vreem-
den toen hij in zijn Stad Gods een staat zonder rechtvaardigheid een roversbende 
noemde. In de staat vormen de mensen die zich laten leiden door hun emoties (voort-
komend uit het begerende zielsdeel) de laagste klasse in de samenleving. Degenen bij 
wie de passie (voortkomend uit het strevende zielsdeel) het mens-zijn bepaalde, zag 
hij als middenklassen. In de hoogste klasse, waartoe de bestuurders behoorden, lie-
ten de leden zich leiden door de rede, die voortkwam uit het kennende zielsdeel. Zij 
brachten dankzij hun ratio de orde en het evenwicht in de staat: een toestand die hij 
als rechtvaardigheid omschreef.

Democratisch is Plato’s staatsopvatting dus niet bepaald te noemen. Hij veronder-
stelt ongelijkheid en standen, waarvan de laagste (de strevenden) zich vooral door 
matigheid zou moeten laten leiden, en de middenklasse door dapperheid, omdat zij de 
laagste klasse moet beschermen en de hoogste moet ondersteunen. De hoogste klasse 
wordt gekenmerkt door wijsheid.

Behalve een opmaat tot een staatsinrichting behelst Plato’s Staat voor bestuurders 
in het heden een confronterende spiegel. Het is de meeste bestuurders bekend dat zij 
zich bij het maken van keuzes die repercussies hebben op de samenleving niet alleen 
laten leiden door de rede, die voortkomt uit het hoogste zielsdeel. De door de rede be-
paalde besluiten zijn vervlochten met of worden soms bepaald door passie en emotie. 
Het kan zelfs zo zijn dat de rede alleen maar gebruikt wordt om de verantwoording van 
een beslissing adequaat gearticuleerd te krijgen, en dat de beslissing zelf evenwel haar 
wortels in de lagere zielsdelen heeft. Plato’s Staat is als een spiegel, in elk geval voor die 
bestuurders die weten dat zij niet per definitie tot de hoogste klasse behoren.

door Paul van Geest

De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University, bijzonder hoogleraar Augustijnse 
studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam,  en lid van de redactie van Christen Democratische 
 Verkenningen.
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Hans-August	Lücker,	een	katholiek	csu-politicus uit Duitsland, 
heeft eens verteld hoe hij begin jaren vijftig voor het eerst René Charpen-
tier ontmoette, een van zijn Franse collega’s van de christendemocratische 
Eurofractie. Deze Charpentier was een Franse boer. Zijn benen waren in 
de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s verbrijzeld. Lücker wist dat, en 
hij was als Duitser dan ook zeer nerveus voor die eerste ontmoeting. Maar 
Charpentier kwam met uitgestoken hand op hem af en zei: ‘Jij bent Hans-
August Lücker. Ik heb over je gehoord. Ik kom naar je toe, omdat ik jouw 
vriend wil zijn.’

Dat was Europa: een gemeenschappelijk streven naar vrede, vrijheid, 
gelijkheid en menselijke waardigheid. Inmiddels lijkt er op het ‘Nie wieder 
Krieg’-argument een taboe te liggen; de Tweede Wereldoorlog mag er niet 
meer bij worden gehaald om de euro te rechtvaardigen. De vraag is wat er in 
plaats van die oorspronkelijk gedeelde idealen is gekomen. Inmiddels wordt 

de legitimiteit van Europa voornamelijk ontleend aan het veilig-
stellen van de eigen welvaart. Van een beschavingsproject is 

Europa tot een economisch belangenproject verworden. 
Een vrijer leven was het doel, slavernij door de calcula-

tor is het gevolg. En intussen leidt die euro, ooit sym-
bool van hoop en vertrouwen, alleen nog maar tot 
verdeeldheid en wantrouwen. Tel uit je winst.

De Nederlandse christendemocratie heeft 
eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Het idea-
lisme van het cda is op z’n minst wat minder uit-

gesproken dan dat van de christendemocratische 
founding fathers van de Europese Unie. Het cda 

heeft onlangs zeven principes gelanceerd. Het zesde 
principe gaat over ‘een zelfbewust Nederland, ver-

bonden met Europa’, en de eerste, toelichtende zin luidt: 
‘Nederland staat vooraan in Europa, om onze economie en 

onze werkgelegenheid te versterken.’ De hartstocht klinkt erin door, 
maar het is wel de hartstocht van het eigen gewin en de economische te-
ken- en rekentafel. Op termijn zou zo’n benadering een uitholling kunnen 

Ter introductie
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betekenen van het bestaansrecht van de eu. Dat valt immers samen met 
‘samenwerking’, en niet met ‘competitie’ en het ‘recht van de sterkste’.

* * *
Hoe kan deze instrumentalistische benadering worden doorbroken? 
Specifieker geformuleerd: wat is een realistisch christendemocratisch 
perspectief op de toekomst van en de opdracht voor de eu? Dat is de hoofd-
vraag voor dit nummer van Christen Democratische Verkenningen. cdv heeft 
de afgelopen tien jaar tweemaal eerder een themabundel aan Europa ge-
wijd, in 2004 en 2008. De recente financieel-economische ontwikkelingen 
vragen om een nieuwe analyse. Allerlei bevoegdheden worden in rap tem-
po overgedragen. Tegelijkertijd dreigt Europa een technocratisch project 
te blijven, en wil het niet zo lukken met de steun van de burgers. Dat maakt 
de eu tot een gemakkelijke prooi voor populisten.

Dit cdv-nummer, met als titel Het uur van Europa – een knipoog naar 
een citaat van Romano Guardini –, valt uiteen in vier delen. In het eerste 
deel wordt het functioneren van de eu geproblematiseerd. Ad Verbrugge 
laat zien dat we in een economische rationaliteit leven waarin de idee van 
gemeenschappelijk goed geen inhoud heeft en waarin de eu slechts een 
negatieve identiteit kent: angst en wantrouwen regeren in plaats van vrij-
heid en vertrouwen. Ruud Lubbers was bij de sluiting van het Verdrag van 
Maastricht in 1992 een van de hoofdrolspelers, maar nu wijst hij op de on-
voltooidheid van dat verdrag en op de afspraken die ontbraken en die ten 
onrechte niet in een later stadium alsnog hun beslag kregen.

In het tweede deel staat de democratische legitimatie centraal. Marcel ten 
Hooven betoogt dat de stem van de Europese kiezer geheel losstaat van de 
macht die in Europees verband over hem wordt uitgeoefend. Bart Fleuren 
wijst op het grondwettelijk tekort van de bevoegdheidsoverdracht van Ne-
derland aan de eu. Bart van Horck gaat in op de rol van de Tweede Kamer. Wil 
ons parlement daadwerkelijk invloed op de Brusselse wetgeving uitoefenen, 
dan zal om te beginnen meer aandacht voor Europese voorstellen nodig zijn.

Het derde deel gaat over het beginsel van subsidiariteit. Op papier is het 
een mooi principe, maar de vraag is of het werkt. Volgens Jos van Gennip 
blijft subsidiariteit een actueel en heilzaam ordeningsprincipe, maar dan 
moet het wel goed worden geïnterpreteerd. Johan van de Gronden vraagt 
zich af hoe ver de consequenties van het economisch bestuur van de eu rei-
ken. Patrick Overeem betoogt dat de zorg van velen dat de eu sluipenderwijs 
verwordt tot een bestuursmacht, het serieus nodig maakt aandacht te schen-
ken aan de constitutionele legitimatie van de bestuurlijke macht van de eu.

In het laatste deel zoeken we naar een christendemocratische visie op 
Europa. Meegaan in een simplistisch debat over ‘voor of tegen Europa’ of 
‘meer of minder Europa’ is geen optie. Veel relevanter is de vraag voor welk 
Europa de christendemocratie zich wil inzetten. Rob van de Beeten stelt 
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dat het voor een zinvol debat over Europa noodzakelijk is om een culturele 
benadering als startpunt te nemen. Hansko Broeksteeg beargumenteert 
dat de christendemocratie vanuit haar beginselen op goede gronden zou 
kunnen pleiten voor een confederaal Europa in plaats van voor een federaal 
verband. Stefan Waanders laat, met Romano Guardini in de rug, zien dat 
de Europese identiteit besloten ligt in een opgave: de macht is er niet om te 
heersen, maar om te dienen.

* * *
Op welke manier is het mogelijk om de al te instrumentalistische bena-
dering van Europa te doorbreken? Het antwoord is even eenvoudig als 
uitdagend: de belangrijkste opgave is om het debat over economie in een 
politiek en cultureel discours te vatten. Politiek is het debat over waarden, 
en daar moet het dan ook over gaan.

Zo’n culturele benadering biedt de christendemocratie verschillende 
voordelen. In de eerste plaats ligt hier een aangrijpingspunt om zich te 
bevrijden uit de dichotomie tussen markt en staat waarin het debat gevan-
gen is. In de Europese economische ordening stond de accumulatie van het 
kapitaal nooit voorop. Kenmerkend waren veeleer culturele noties als vrij-
heid in combinatie met verantwoordelijkheid, en vrij ondernemerschap in 
combinatie met het innovatief en organisatorisch vermogen.

Ten tweede hoeft met zo’n culturele benadering de legitimiteit van de eu 
niet ontleend te worden aan het veiligstellen van welvaart, maar aan de ver-
schillende wijzen waarop de lidstaten vorm geven aan de idealen van demo-
cratie, rechtsstatelijkheid en subsidiariteit. Alleen zo zou de Europese Unie als 
waardegemeenschap een institutionele vertaling kunnen krijgen.

In de derde plaats zou zo’n benadering wel eens meer kunnen aan-
sluiten bij burgers zelf. Als de eu een technocratisch project blijft, zal het 
draagvlak onder burgers alleen nog maar verder afkalven. De ideële een-
heid van Europa ligt niet zozeer in iets vaags als een ‘gedeeld waardenpa-
troon’. Die eenheid zal eerder moeten bestaan uit een gedeelde politieke en 
publieke ruimte die de verscheidenheid en zelfs de onenigheid zichtbaar 
maakt. Het is een open vraag of het lukt om zo’n Europese politieke sfeer te 
creëren die uitdrukking is van de verscheidenheid.

‘Eenheid in verscheidenheid’: het is nog steeds een zinvol adagium voor 
christendemocraten. Het geeft een dubbele boodschap af: het doet een ap-
pel op onze verantwoordelijkheid voor elkaar, en het waarschuwt ons tegen 
al te veel centralistische overmoed. Het eerste vraagt om engagement, het 
tweede om bescheidenheid. Is dat te veel gevraagd?

Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen
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De strijd om de koopzondagen moet decen-

traal worden gevoerd op grond van princi-

piële argumenten, en niet meer op grond van 

de vraag of een gebied toeristisch is.

Op het gebied van de zondagsopening van 

winkels heeft het cda altijd een zeer terug-

houdend beleid gevoerd. Op basis van re-

ligieuze motieven bepleiten wij de zondags-

rust als ideaal, een collectieve rustdag voor de 

hele familie. Daarnaast willen wij ook letten 

op de sociale en economische belangen van 

de werknemers en de kleine ondernemers.

Bij de behandeling van de laatste wijziging 

van de Winkeltijdenwet in de Eerste Kamer 

ben ik uitgegaan van deze benadering.

Tegelijkertijd heb ik erop gewezen dat veel 

voorstanders van een permanente opening 

van de winkels op zondag uitgaan van de 

belangen van de enigszins verwende mens. 

Deze mens moet op elk moment van de dag 

en de week kunnen winkelen. Hierdoor moe-

ten anderen werken. Opvallend is dan dat 

deze verwende mens geen last wil hebben 

van dit werken van anderen. Dan moet het 

vrachtverkeer opeens worden beperkt tot de 

door de gemeente bepaalde venstertijden.

Over de vraag of meer zondagen open past bij 

een trend in de maatschappij om de rol van 

de religie in de openbare ruimte te beperken, 

heb ik het behoorlijk aan de stok gekregen 

met Thom de Graaf van D66.

* * *
Over deze vragen gaat het nu echter niet, 

maar wel over de vraag: wie beslist erover?

Tot 1930 gingen de gemeenten over de winkel-

tijden. Om de onderlinge concurrentie tussen 

de gemeenten te beperken, is dat in 1930 naar 

het nationaal niveau getild. Uitgangspunt was 

de zondagssluiting. Dit bleef zo totdat Paars 

in 1994 ging regeren, want toen kregen de ge-

meenten de bevoegdheid om af te wijken van 

het principe van de zondagssluiting.

Alle gemeenten kregen de mogelijkheid om 

twaalf keer per jaar op zondag de winkels te 

openen en in toeristische gebieden, zoals op 

het strand en op de Veluwe, mag dat door de 

gemeente worden uitgebreid tot 52 zondagen.

door Gerrit Terpstra

De auteur is Eerste Kamerlid namens het CDA.

Koopzondagen moeten decentraal 
worden geregeld     [1]

Ja, gemeenteraden kunnen prima 
principiële strijd leveren
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de commissie-Kaiser een grote rol gespeeld. 

Daarnaast hebben we de regionale verschillen 

mee laten wegen. Zowel bij het debat in 2010 

als bij het debat nu heb ik daarop gewezen. De 

zondagsrust wordt op Urk anders beleefd dan 

in Amsterdam. Dit blijkt ook uit het overzicht 

van de huidige situatie. 108 gemeenten hebben 

geen koopzondagen, en 63 gemeenten hebben 

elke week een koopzondag. Andere gemeenten 

zitten daartussenin.

Het debat in de Eerste Kamer ging over de 

vraag of gemeenten dit probleem wel aan-

kunnen.

sp, cu en sgp vinden van niet. De sp is bang 

voor de 24 uurseconomie en wil daarom een 

maximumopeningstijd per winkel. cu en sgp 

willen de bestaande wet handhaven. Vooral 

de cu hamerde op het feit dat de lokale de-

mocratie dit niet aankan. Gemeenteraadsle-

den zouden dansen naar de pijpen van het 

grootwinkelbedrijf. Deze benadering heeft 

de grote meerderheid van onze fractie niet 

willen en kunnen volgen.

Wij hebben het volste vertrouwen in onze cda-

gemeenteraadsleden. Gemeentelijke autono-

mie heeft altijd een prominente plek gehad in 

het christendemocratische gedachtegoed.

De Stichting tegen de Verruiming van de Zon-

dagsopening heeft onlangs gemeld dat in 

Vlaardingen een voorstel van de vvd om alles 

open te gooien door de gemeenteraad is afge-

wezen: een ondersteuning van ons standpunt.

Gemeenteraden zijn niet gek, helemaal als er 

veel cda’ers in zitten.

Vooral in de grote steden is van deze laatste 

bepaling oneigenlijk veel gebruikgemaakt. 

Plotseling bleek ons land veel meer toeris-

tische gebieden te hebben dan alle vvv’s bij 

elkaar konden vermoeden.

Om dit oneigenlijk gebruik te beperken zijn 

veel processen gevoerd en is in 2010 de toeris-

mebepaling aangescherpt tot een substantieel 

toeristisch belang. De zondagsrust bescher-

men via de discussie over de toerismebepaling 

is historisch te begrijpen, maar niet erg prin-

cipieel. Daarom heeft onze partij in 2010 een 

commissie benoemd om dit vraagstuk eens 

principieel te beschouwen. Deze commissie, 

onder leiding van Herman Kaiser, burgemees-

ter en voorzitter van het Christelijk Sociaal 

Congres, adviseerde de bevoegdheid op het ge-

bied van de opening van winkels volledig over 

te laten aan de gemeenten. Dit standpunt is 

ook opgenomen in ons Verkiezingsprogramma 

2011-2015, in artikel 4.1.1. In 2012 is dit artikel 

er weer uit gehaald, op basis van een amende-

ment van de afdeling Zoetermeer. In het Verkie-

zingsprogramma 2012-2017 staat dat de huidige 

wet beter is en dat de toerismebepaling moet 

worden aangescherpt.

In het initiatiefwetsvoorstel van D66 en 

GroenLinks wordt voorgesteld de toerisme-

bepaling te schrappen. In lijn met het re-

centste cda-verkiezingsprogramma heeft de 

cda-fractie in de Tweede Kamer, samen met 

sp, ChristenUnie en sgp, tegengestemd.

Toen kwam het voorstel bij ons in de Eerste Ka-

mer. De bestaande wet geeft de bevoegdheid 

aan gemeenten met een beperking via de toe-

rismebepaling, terwijl het voorstel van D66 en 

GroenLinks de bevoegdheid geheel geeft aan 

de gemeenten, net zoals het geval was in ons 

land tot 1930 en zoals het stond in het advies van 

de commissie-Kaiser. Bij de definitieve besluit-

vorming in onze fractie heeft het advies van 

Wij hebben het volste 
vertrouwen in onze CDA-
gemeenteraadsleden
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Enkele weken geleden is de Eerste Kamer ak-

koord gegaan met een wetsvoorstel waarin 

wordt geregeld dat koopzondagen volledig 

aan de gemeenten worden overgelaten, zon-

der enig kader of randvoorwaarden. Daar-

mee wordt het uitgangspunt van de Winkel-

tijdenwet dat winkels in principe op zondag 

dicht zijn, de nek omgedraaid. Tot mijn stom-

me verbazing heeft een meerderheid van de 

cda-Eerste Kamerfractie voor gestemd. Het 

moet niet veel gekker worden! Juist op dit 

soort thema’s moet het cda smoel tonen en 

kleur bekennen. Het cda is immers een par-

tij die haar inspiratie haalt uit de Bijbel. In 

het scheppingsverhaal wordt duidelijk dat 

God een rustmoment, een adempauze heeft 

ingebouwd in het leven. Een moment om te 

rusten, gezellig samen te zijn met gezin, fa-

milie en vrienden, en naar de kerk te gaan. 

Heerlijk om niet altijd maar te hoeven ‘ren-

nen, springen, vliegen, duiken, vallen, op-

staan en weer doorgaan’. We willen toch geen 

slaaf worden van de 24 uurseconomie?

* * *

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publi-

ceert elk kwartaal Burgerperspectieven, een 

rapportage over de gedachten en gevoelens 

van de Nederlanders over hun samenleving, 

de politiek, de economie en Europa. Vanaf 

het begin van deze reeks, in 2008, scoort het 

thema ‘samenleven’ een topklassering, en 

dan zowel als het gaat om probleembesef als 

om trots. Waarden en normen zijn belangrijk 

voor ons. Het houdt ons bezig hoe we samen-

leven met elkaar, hoe we met elkaar omgaan 

en of we solidair zijn. Dit zijn natuurlijk bij 

uitstek vragen waar de christendemocratie 

antwoorden op kan geven. En dan moeten we 

dus niet zwijgen. 

Juist dit gedachtegoed moet doorslagge-

vend zijn in een discussie over de koop-

zondagen. Een prima kans om een princi-

pieel cda-geluid te laten horen en ervoor te 

zorgen dat koopzondagen landelijk onder 

strikte randvoorwaarden, en maximaal voor 

twaalf zondagen, worden geregeld. Dit prin-

cipiële geluid is gelukkig verankerd in ons 

laatste cda-verkiezingsprogramma, waarin 

staat dat het cda misbruik van de Winkel-

tijdenwet aanpakt en dat aan gemeenten 

maximaal twaalf koopzondagen kunnen 

door Jan-Renger Harwig

De auteur is fractievoorzitter namens het CDA in 
Zoetermeer.

Koopzondagen moeten decentraal 
worden geregeld     [2]

Nee, als de zondagsrust in het geding is, 
moet het CDA landelijk kleur bekennen



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

13

Ik ben geen Don Quichot die herbergen aan-

ziet voor kastelen, windmolens voor reuzen 

en een kudde schapen voor een leger. Ik ben 

wel iemand die de politiek in is gegaan om-

dat hij trots is op ons christendemocratisch 

gedachtegoed. We hebben goud op de plank 

liggen. Laten we het dan alsjeblieft ook ge-

bruiken. Uiteraard niet om predikend rond 

te gaan in ons mooie land. Meestal moeten we 

gewoon hard werken, de handen uit de mou-

wen steken en praktische politiek bedrijven. 

Maar als zich dan die momenten voordoen 

die ertoe doen, moeten we onze principes la-

ten horen. Kleur bekennen! Dat is het enige 

wat telt. En ik ben er bovendien van over-

tuigd dat we dan op de langere termijn ook 

weer een belangrijke rol van betekenis gaan 

spelen, en niet blijven steken op veertien of 

vijftien zetels in de peilingen. Herkenbaar, 

betrouwbaar, praktisch en ideologisch. Geen 

stereotype van een idealist, een dwaze held 

die zich met zijn goede bedoelingen maar 

onpraktische daden min of meer belachelijk 

maakt. Wel een idealist die met beide benen 

in de maatschappij staat.

worden toegestaan. Juist op dit punt is 

het van belang dat dit landelijk eenduidig 

wordt geregeld. Landelijk kleur bekennen! 

En dat het niet decentraal wordt overgela-

ten aan de lokale politiek.

Er speelt nog een ander, om het maar eens 

deftig te zeggen, werelds belang. De plaatse-

lijke winkeliers en de wijkwinkelcentra zijn 

helemaal niet blij met de verruiming van de 

openingstijden. Het is sowieso al moeilijk 

om het hoofd boven water te houden in deze 

tijden van economische recessie, maar als 

je dan ook nog eens wordt blootgesteld aan 

de moordende concurrentie van grootwin-

kelbedrijven en supermarktketens, 24 uur 

per dag en 7 dagen per week, dan wordt het 

moeilijk. Dit soort signalen spelen een be-

langrijke rol in de discussie hierover in Zoe-

termeer, en ik hoor dit door het hele land 

heen. Daar komt nog bij dat in het politieke 

debat door liberalen vaak wordt geroepen 

dat er sprake is van keuzevrijheid: het is toch 

immers aan de ondernemer zelf om te bepa-

len of hij/zij opengaat? Maar dat is natuur-

lijk een drogreden. Als iedereen om je heen 

opengaat op zondag, is er weinig ruimte om 

dit zelf niet te doen. Er moet immers omzet 

gedraaid worden, anders ga je kopje onder. 

De discussie over de koopzondagen was 

een uitgelezen mogelijkheid om helder en 

koersvast aan te geven dat het cda een partij 

is die opkomt voor het midden- en kleinbe-

drijf, de plaatselijke winkeliers en de wijk-

winkelcentra.

* * *

Ik ben geen Don Quichot die 
windmolens aanziet voor reu-
zen. Ik ben wel iemand die de 
politiek in is gegaan omdat hij 
trots is op ons christendemocra-
tisch gedachtegoed
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De ‘zeven principes’ die de CDA-par-
tijleider onlangs presenteerde zijn een 
goed begin, zeker nu het CDA  opposi-
tie voert. Maar het is slechts het halve 
werk. De partij moet aan de slag, met 
name met het thema duurzaamheid.

Met zijn toespraak op het cda-partijcongres 

in ’s-Hertogenbosch op 1 juni heeft Sybrand 

van Haersma Buma zijn visitekaartje afgege-

ven. Zijn ambitie is niet om politiek leider te 

zijn van een bestuurderspartij. Zijn ambitie 

is om politiek leider te zijn van een ‘volkspar-

tij met idealen, die oog heeft voor de zorgen 

van gewone mensen’. Met deze toespraak po-

sitioneert Buma het cda, als middenpartij, 

met het accent op ‘minder overheid, meer 

samenleving’. Voorwaar een goed begin, 

zeker nu het cda oppositie voert, maar ook 

slechts het halve werk, want het belangrijke 

thema duurzaamheid is nog niet in stelling 

gebracht.

* * *
Buma zet in zijn toespraak zeven principes 

neer. Deze principes laden zijn politieke ge-

zicht. Ze betreffen uitgesproken christen-

democratische thema’s, aansluitend bij de 

realiteit van vele Nederlanders, en steeds in 

contrast met huidig kabinetsbeleid. Daar-

mee kan het cda zich verder als solide mid-

denpartij profileren. Maar hoe verhouden 

deze principes zich tot de cda-uitgangspun-

ten, en tot het rapport Kiezen en Verbinden 

van het Strategisch Beraad 2012?

Allereerst is het goed dat de politiek leider 

van het cda een aantal duidelijke lijnen trekt. 

In verschillende toonaarden, ook in het rap-

port van het Strategisch Beraad, is vanuit de 

partij gevraagd om authentiek leiderschap. 

Welnu, dat krijgen we van Buma, in heldere 

bewoordingen. De achtergrond van deze 

roep om herkenbaarheid was de indruk dat 

vele compromissen het cda verfletst hadden. 

Terecht benut Buma de oppositierol als mo-

gelijkheid om samen met de andere fractie-

leden geregeld stevig positie te kiezen, maar 

standpunten niet dicht te timmeren. Zo blijft 

er ruimte over om in het politieke handwerk 

slagvaardig te opereren en om in dialoog met 

de samenleving oplossingen te vinden voor 

actuele en toekomstige vraagstukken. Ook 

de nu gepresenteerde zeven principes pas-

sen in deze stijl.

Het eerste principe is direct een schot in de 

roos: ‘de samenleving, niet de overheid’. Het 

huidige kabinet verschuift weliswaar veel, 

maar nationale overheidstaken in de sfeer 

van werk en inkomen, zorg, wonen, gaan 

vooral naar gemeenten. De bezuinigings-

drift van vvd en de machtshonger van PvdA-

politici in grote gemeenten zorgen voor een 

valse subsidiariteit: het lijkt mooi, maar het 

door Aart Jan de Geus

De auteur is bestuursvoorzitter van de Bertels-
mann Stiftung en was voorzitter van het Strate-
gisch Beraad in 2012.
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is een giftige cocktail. De gemeenten heb-

ben immers noch de middelen, noch de 

kennis om de stortvloed aan nieuwe taken 

goed uit te voeren. Het cda wil ook minder 

nationale overheid, maar dan een verschui-

ving juist naar mensen en hun organisaties, 

en dat zeer gericht, om de kwaliteit en het 

beheer van voorzieningen te vergroten. Dit 

speelt bijvoorbeeld rondom scholen en kin-

deropvang. Deze benadering is niet nieuw, 

spoort met het bekende cda-uitgangspunt 

‘gespreide verantwoor-

delijkheid’, en is door het 

Strategisch Beraad the-

matisch uitgewerkt in het 

hoofdstuk ‘Slagvaardige 

overheid’. Was al van de 

paarse kabinetten bekend 

dat het maatschappelijk 

middenveld werd miskend 

en overgeslagen, ook het 

kabinet-Rutte ii laat zich 

weinig gelegen liggen aan 

de eigen verantwoorde-

lijkheid van woningcorporaties, zorgverze-

keraars, ziekenhuizen, beroepsgroepen in 

de zorg, scholen, ouders, buurtbewoners. 

Verschillende dossiers, zoals woningmarkt 

en awbz, zitten mede daardoor op slot. De 

‘markt’ werkt niet en met de beste wil van 

de wereld kan de overheid alleen de belang-

rijke vragen rond huisvesting en langdurige 

zorg niet oplossen. Daarvoor is een sterke 

samenleving nodig. Dit begint met vertrou-

wen geven aan mensen en hun organisaties. 

Terecht weigerde het cda medewerking aan 

een waardeloos compromis betreffende wo-

ningbouw, en ook in de zorg doet het cda er 

goed aan om echte oplossingen te zoeken, en 

niet mee te werken aan geschipper.

* * *

Buma spint met zijn principes ‘iedereen 

een taak’ en ‘tegen profiteurs’ verder aan 

de cda-draad van het persoonlijk appel op 

mensen om naar vermogen mee te doen aan 

de samenleving. Helaas noemt hij in deze 

toespraak ‘solidariteit’ niet expliciet, terwijl 

het toch bij uitstek een cda-uitgangspunt is. 

Waarschijnlijk ziet Buma solidariteit als een 

versleten term die tegelijk mainstream is in 

het huidige politieke landschap. Daar zit wat 

in, want de vraag is inderdaad hoe je een zo 

algemeen uitgangspunt 

puntig kan neerzetten. Het 

Strategisch Beraad heeft 

hier lang over gediscussi-

eerd, ook met mensen in 

het land. De uitkomst was 

de eigentijdse combina-

tie van ‘to comfort and to 

challenge’: ondersteunen, 

toerusten en uitdagen. Die 

combinatie moet worden 

toegepast, niet in meer 

regels, maar in maatwerk. 

De tijd is voorbij dat we solidariteit in regels 

konden vatten. In allerlei debatten over her-

ziening van de verzorgingsstaat ligt er voor 

het cda de schone taak om te staan voor de 

eigenheid van mensen en situaties. Een jon-

ge moeder die werk zoekt, een bejaarde man 

die het qua vervoer alleen niet meer redt – we 

moeten naar maatwerk in solidariteit. Dat 

kan door de professional in de zorg, het on-

derwijs, de bijstand enzovoort meer ruimte 

te geven om te beslissen. ‘Frontlijnsturing’ 

wordt dit ook wel genoemd: de professional 

die de begeleiding geeft, bepaalt wat de bes-

te oplossing is, tot op individueel niveau.

Drie andere Buma-principes betreffen ‘fa-

milie’, ‘Europa’ en ‘Toekomstige Generatie’. 

Deze sluiten direct aan bij eerdere recente 

VVD en PvdA 
zorgen voor 
een valse 
subsidiari-
teit
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Het thema duurzaamheid lijkt misschien 

niet erg populair, maar dat is schijn. De jon-

ge generatie kan hiervoor zeker gewonnen 

worden. En ook in het bedrijfsleven is de om-

slag reeds in volle gang, simpelweg omdat 

daar ook betrokken mensen werken die ver-

antwoordelijkheid willen nemen. Het thema 

duurzaamheid is de laatste tijd vaak vertaald 

in meer regelgeving, en haaks gesteld op 

economische groei. Deze tegenstelling is 

onjuist en zeer gevaarlijk. Ook hier geldt: de 

markt werkt niet perfect, maar de overheid 

kan de uitdagingen van duurzaamheid ook 

niet alleen aan. Hier is het maatschappelijk 

initiatief nodig en de erkenning daarvan 

door de overheid. Mensen die in hun buurt 

samen voedsel produceren, aannemers die 

energieneutrale woningen bouwen, werkge-

vers die hun mensen voorbereiden op langer 

doorwerken, allemaal geweldige initiatieven 

van onderaf. En dit past het cda buitenge-

woon goed: het cda is het aan zijn uitgangs-

punten (‘rentmeesterschap’) verplicht om 

duurzaamheid na te streven; geen andere 

politieke partij heeft een zo duidelijke inspi-

ratiebron voor deze richting. Ook als opposi-

tiepartij kan het cda hiermee uit de voeten: 

energievoorziening, openbaar vervoer, au-

toverkeer, bouwen, wonen, pensioenen – al 

deze thema’s behoeven duurzame toekomst-

visies waarbij het cda in de Eerste en Tweede 

Kamer het verschil kan maken. Een mooie 

uitdaging voor onze parlementariërs, maar 

zeker ook een uitdaging voor de hele partij, 

in al haar geledingen.

cda-keuzen. ‘De familie is ons fundament’, 

zegt Buma, en daarmee schept hij welbewust 

ruimte ten opzichte van het bekende cda-be-

grip ‘gezin als hoeksteen van de samenleving’. 

Het gezin in traditionele vorm bestaat steeds 

minder, maar de banden tussen familieleden 

zijn onverminderd van vitale betekenis. Ook 

het Strategisch Beraad wees in deze richting.

* * *
Nadere beschouwing verdient het principe 

‘Eerlijke Economie’, om wat Buma zegt en 

om wat hij niet zegt. Wat hij zegt is waar en 

goed: hij pleit voor meer ruimte voor onder-

nemers en meer moraal in het bedrijfsle-

ven. Wat hij niet zegt is dat we als cda naar 

een duurzame economie willen. Het laatste 

principe is ‘De toekomst van onze kinderen’. 

Door dit met ‘Eerlijke Economie’ te combine-

ren kom je onvermijdelijk bij duurzaamheid 

uit. Buma zegt terecht ‘het was allang duide-

lijk dat economie het milieu en de leefomge-

ving belastte’, maar deze constatering krijgt 

in zijn speech verder nog geen richting. Wat 

mij betreft moet het cda hiermee veel verder 

gaan. Het perspectief moet verschuiven van 

‘verbruiken’ naar ‘waarderen’, zoals nadruk-

kelijk bepleit door het Strategisch Beraad. 

We kunnen natuur, energiebronnen en men-

sen niet ongestraft uitputten. We willen een 

circulaire economie waarin natuur, grond-

stoffen en menselijk kapitaal op peil blijven. 

Dit is spannend maar noodzakelijk, en vergt 

een radicale visie op economisch beleid; naar 

meer innovatie en het belasten van winst, 

maar ook van vervuiling en verbruik.
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Het CDA  gaat voorbij aan de kwalen 
waaraan veel publieke voorzienin-
gen lijden: geforceerde marktwer-
king, een overmaat aan managers en 
regelzucht op de werkvloer. Gewoon 
minder overheid, dan komen ‘de men-
sen’ vanzelf tot hun recht, wordt ten 
onrechte gedacht.

Bij het debat in de Tweede Kamer over de ka-

binetsplannen voor de langdurige zorg nam 

het cda een opvallende positie in. Terecht 

kritiseerde deze partij, bij monde van Mona 

Keijzer, het gemak waarmee vvd en PvdA 

van een deel van de awbz een gemeentelijke 

voorziening (in plaats van een nationaal ver-

ankerd recht) willen maken.

Houden gemeenten de deur wel open voor 

de middeninkomens? Zo niet, wil die groep 

in de toekomst dan nog wel premies en be-

lasting voor de awbz betalen? Gaan verder de 

verschillen tussen gemeenten op dit belang-

rijke terrein niet te veel oplopen? Hoeveel 

financiële en andere dwang gaat er eigenlijk 

gebruikt worden om de (op zichzelf wense-

lijke) mantelzorg door familie, vrienden en 

buren te laten toenemen? En wordt er niet 

te snel en te veel bezuinigd? Stuk voor stuk 

belangrijke vragen, die door vvd en PvdA als 

opportunistische oppositiepraatjes werden 

weggezet. In hun jacht op alsmaar nieuwe 

bezuinigingen vergeten deze partijen dat de 

hervorming van de brede verzorgingsstaat 

(minder kostbaar, minder bureaucratie) gro-

te zorgvuldigheid vereist.

* * *
Helaas is van deze serieuze kritiek in het 

‘grote verhaal’ dat partijleider Sybrand Buma 

voor het cda heeft geformuleerd, niets terug 

te vinden. In zeer algemene termen keert hij 

zich tegen het ‘doorgeschoten marktdenken’ 

en tegen de ‘allesbeslissende overheid’, met 

als conclusie dat er zo veel mogelijk aan ‘de 

mensen zelf ’ moet worden overgelaten. Al-

dus ontbreekt niet alleen elk verband met 

Keijzers kritiek, maar gaat Buma ook voorbij 

aan de kwalen waaraan veel publieke voorzie-

ningen lijden: geforceerde marktwerking, 

een overmaat aan managers en regelzucht 

op de werkvloer. Kritiek op een ‘vermarkte’ 

verzorgingsstaat is aan hem niet besteed. 

Gewoon minder overheid, dan komen ‘de 

mensen’ vanzelf tot hun recht.

Wat verder opvalt is dat Buma bij zijn afwij-

zen van het vrijemarktdenken in de econo-

mie nergens concreet wordt. Geen woord 

over de overmatige flexibilisering aan de on-

derkant van de arbeidsmarkt. Niets over het 

aandeelhouderskapitalisme – en hoe het kan 

worden ingeperkt. En stil blijft hij ook over 

ons belastingstelsel, op de constatering na 

dat buitenlandse multinationals hier korting 

krijgen. Terwijl ook onze ‘eigen’ multinatio-

nals erg weinig belasting betalen; grote ver-

mogens in de watten worden gelegd; en van 

door Paul Kalma

De auteur werkte van 1977 tot 2006 bij de Wiardi 
Beckman Stichting, vanaf 1989 als directeur. Van 
2006 tot 2010 was hij lid van de Tweede Kamer voor 
de Partij van de Arbeid.
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fiscale herverdeling nauwelijks nog sprake 

is. De belastingen ‘moeten omlaag’, is eigen-

lijk zijn enige advies op dit punt. Zoals hij 

aan het eind van zijn verhaal alleen nog maar 

voor ‘minder overheid’ pleit.

Buma blikt ook terug op de zware verkie-

zingsnederlagen van het cda. ‘We zijn de 

verbinding met de gewone mensen uit het 

oog verloren.’ Daar wil hij verandering in 

brengen en dat meent hij ongetwijfeld op-

recht. Maar intussen houdt hij, blijkens zijn 

tekst, onverminderd vast 

aan de ‘structurele hervor-

mingen’ die door achter-

eenvolgende kabinetten 

over Nederland zijn (en 

worden) uitgerold: van de 

arbeidsmarkt, de woning-

markt en de sociale zeker-

heid. Steeds ten koste van 

de werk- en inkomensze-

kerheid en de sociale be-

scherming van een groot 

deel van de bevolking. En 

zonder dat de rijken en 

machtigen in ons land veel 

in de weg wordt gelegd. Helpt dat misschien 

de gebrekkige ‘verbinding met de gewone 

mensen’ verklaren waarmee alle gevestigde 

politieke partijen te kampen hebben? En zou 

het daar zo verfoeide populisme er een uit-

vloeisel van kunnen zijn?

Ook de tomeloze bezuinigingsdrift die hier 

en elders in Europa woedt, legt het cda nog 

altijd niets in de weg. ‘Wij blijven hervor-

men’, aldus Buma, ‘om Nederland structu-

reel op orde te krijgen.’ Aldus negeert hij 

de grote economische, sociale en culturele 

schade die zo’n beleid, zeker in een tijd van 

recessie, aanricht – net als de verregaande 

externe begrotings- en hervormingsdwang 

waarmee we in emu-verband hebben inge-

stemd. Zijn kritiek op de ‘overmatige be-

moeienis van Brussel’ gaat daar nu juist niet 

over. En de verschillen met de vvd en de PvdA 

op het terrein van de schuldreductie zijn, bij 

alle retoriek die Buma in hun richting aan-

wendt (‘versleten oplossingen’, ‘een politiek 

zonder toekomstvisie’) met het blote oog 

niet waar te nemen.

* * *
Of ben ik toch iets te somber? De principi-

ele opstelling van het cda 

bij het kamerdebat over 

de zorg zou een indica-

tie kunnen zijn (zoals het 

Van Waarde-project bij de 

PvdA) dat het niet in alle 

opzichten met de aanhou-

dende neoliberale wind 

blijft meewaaien. Twee 

hervormingsvoorstellen 

die diep in het huidige 

PvdA-programma begra-

ven liggen, kunnen wat 

dat betreft als toetssteen 

dienen. Het eerste beoogt 

een aanzienlijke versterking van de medezeg-

genschap van werknemers bij fusies en over-

names (die, zoals onderzoek aantoont, vaak 

op een grote verspilling van investeringsmid-

delen uitdraaien). Het tweede belet grote ban-

ken die vanwege de crisis in staatshanden zijn 

gekomen (zoals abn Amro) om naar de beurs 

terug te keren – en laat de keuze open tussen 

publiek-eigendom-op-afstand en een coöpe-

ratieve ondernemingsvorm.

In beide gevallen wordt op een opbouwen-

de manier het aandeelhouderskapitalisme 

ingeperkt, en dan niet door de staat meer 

macht te geven, maar door de democratie 

in ondernemingen te vergroten respectie-

Het CDA 
houdt onver-
minderd vast 
aan ‘structu-
rele hervor-
mingen’
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onderdelen van het eigen verkiezingspro-

gramma opmerkelijk geheim heeft weten 

te houden.

Maar enige beweging in deze richting aan 

beide kanten zou er misschien wel op dui-

den dat de christendemocratie en de soci-

aaldemocratie zich eindelijk weer bewust 

gaan worden van de centrale rol die ze bij de 

opbouw, na de oorlog, van een sociale markt-

economie hebben gespeeld – en van wat er in 

de huidige tijd van aanhoudende crisis alle-

maal op het spel staat.

velijk door het coöperatieve bedrijf, dat 

elders in Europa opmerkelijke successen 

bleef boeken, ook hier nieuw leven in te 

blazen. In het verlengde bovendien van de 

nadruk die zowel christendemocraten als 

sociaaldemocraten altijd op de ‘derde sec-

tor’ tussen staat en markt hebben gelegd. 

Nu zie ik het cda, naar Buma’s tekst te oor-

delen, de genoemde voorstellen niet direct 

een warm onthaal geven – terwijl de lei-

ding van mijn eigen partij, koortsachtig op 

zoek naar regeringsdeelname, deze twee 
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Bij de zeven CDA-principes ontbreekt 
aandacht voor de democratische 
rechtsstaat. Het is voor de partij een 
aangelegen zaak om zich helder uit 
te spreken over de rechtsstaat. Deze 
vormt immers het fundament waar-
uit de keuze voor de samenleving 
voortvloeit.

Vergis ik mij, of tintelt er iets van een nieuwe 

verwachting binnen het cda? Als mijn ver-

moeden klopt, dan heeft dat begin van een 

nieuw elan ongetwijfeld te maken met de 

speech waarmee Sybrand van Haersma Buma 

op 1 juni een duidelijk nieuw begin heeft wil-

len markeren. Hij wil zich nadrukkelijk dis-

tantiëren van het bestuurlijke verleden van 

het cda, waarbij ieder nieuw compromis als 

een nieuw standpunt werd omarmd – met 

als gevolg dat slechts weinigen nog wisten 

waar de partij nu werkelijk voor stond.

In zijn speech wilde Buma het eigen, inhou-

delijke profiel van de christendemocratie 

duidelijk ‘neerzetten’, en hij benoemde 

daartoe zeven principes, variërend van het 

principe ‘de samenleving, niet de overheid’, 

tot ‘de familie is ons fundament’. Wordt 

hij daarmee, zoals hij wil, de leider van een 

‘volkspartij met idealen die oog heeft voor de 

zorgen van gewone mensen’?

Met alle waardering voor de principes die 

Buma wel noemt, is één principe in zijn 

speech opvallend afwezig. Er wordt met geen 

woord gerept van de rechtsstaat, en het lijkt 

me voor het cda een aangelegen zaak om zich 

daar helder over uit te spreken. Het cda ís im-

mers de partij van de pluriformiteit die door 

de rechtsstaat wordt beschermd en begrensd.

* * *
De partij is ooit ontstaan – denk aan het 

volkspetitionnement van 1878 waaruit de arp 

is gegroeid – uit verzet tegen iedere poging 

om de publieke ruimte vanuit één ideologie 

te definiëren. Toen waren het de liberalen die 

dat wilden, met als gevolg dat er geen ruimte 

voor, bijvoorbeeld, christelijke scholen was. 

Nu zijn het opnieuw de liberalen, van allerlei 

snit, die een deken van eenheid over Neder-

land willen uitrollen. Democratie wordt te-

genwoordig vooral begrepen als een in zich-

zelf gesloten ideaal waarin minderheden 

gedwongen worden zich te voegen naar een 

drammerige meerderheidsmoraal waarin 

voor diversiteit – met onderliggende noties 

van vrijheid en tolerantie – geen ruimte meer 

is, zeker niet voor religieuze minderheden.

Het is verbazend dat Buma zich in zijn eerste 

grote programmatische speech niet nadruk-

kelijk tegen deze pogingen tot laïcisering 

heeft teweergesteld. Het lijkt mij een van 

de kerntaken van een volkspartij om dat na-

drukkelijk wel te doen: de bevolking te be-

schermen tegen een van bovenaf opgelegde 

begrenzing van de publieke ruimte waar-

door hele bevolkingsgroepen buiten de libe-

door Bart Jan Spruyt

De auteur is voorzitter van de Edmund Burke 
Stichting en docent geschiedenis en maatschap-
pijleer op een middelbare school.
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rale boot vallen. Spijtig is ook dat Buma in dit 

kader geen expliciet verband heeft gelegd 

met de inhoud van een recent gepresenteerd 

rapport van het Wetenschappelijk Instituut 

voor het cda,1 waarin niet alleen op de histo-

rische en sociaal-culturele betekenis van reli-

gie wordt gewezen, maar ook op de betekenis 

van religie voor de democratische rechts-

staat. De rechtsstaat leeft van voorwaarden 

die zij zelf niet kan garanderen, zo wordt 

daar Ernst-Wolfgang Böckenforde geciteerd. 

Juist het christelijk geloof 

is daarom van blijvend be-

lang, onder andere omdat 

het een concept van vrij-

heid met zich meebrengt 

waarin een overheid niet 

met de haar ten dienste 

staande dwangmiddelen 

mensen tot iets mag bewe-

gen dat tegen hun geweten 

en diepste levensovertui-

ging ingaat. Liberale tole-

rantie leidt tot dwang, de 

klassiek-christelijke opvat-

ting tot vrijheid. Zonder 

het christelijk geloof kan een democratie 

niet bestaan.

In plaats van deze centrale notie uit de chris-

tendemocratische traditie centraal te stellen, 

of daar enige aandacht voor te vragen, heeft 

Buma besloten de keuze voor de samenleving 

voorop te stellen. Daarmee komt hij natuur-

lijk wel degelijk erg dicht bij de wortels van 

het christelijk-democratische gedachtegoed. 

Buma gelooft dat Nederland door zware cri-

ses heen gaat, en dat de twee alternatieven die 

momenteel samen aan de macht zijn, geen 

oplossing gaan brengen: noch de staat van 

de PvdA, noch de markt van de individualis-

tische vvd kan een uitweg wijzen. De samen-

leving kan die oplossing wel brengen. Politici 

moeten gewone mensen, hun netwerken en 

samenlevingsverbanden weer vertrouwen 

en alle ruimte bieden. Dan zal blijken dat er 

een onstuimige vitaliteit in die samenleving 

schuilgaat die door socialisme en liberalisme 

al te lang geknecht en beknot is.

* * *
Dit standpunt is sympathiek, maar er val-

len tegelijkertijd toch ook enkele ongemak-

kelijke kanttekeningen bij te plaatsen. In de 

eerste plaats is dit thema 

weliswaar des cda’s, maar 

niet langer onderschei-

dend. Om noodzakelijke 

bezuinigingen in de zorg 

te rechtvaardigen heeft 

staatssecretaris Van Rijn 

van Volksgezondheid 

(PvdA) een samenlevings-

model opgeroepen dat di-

rect uit de lezing van Abra-

ham Kuyper op het eerste 

Christelijk Sociaal Con-

gres lijkt te zijn ontleend. 

Mensen kunnen in de toe-

komst nog wel hulp van de overheid krijgen, 

maar alleen wanneer zij duidelijk hebben 

kunnen maken dat hun kinderen, verdere 

familie, buurtgenoten en anderen die hulp 

niet kunnen verlenen.

Dat idee van Van Rijn is niet met applaus 

begroet. We hoeven het dan nog niet eens 

te hebben over oud-cda-Kamerlid Ton de 

Kok, die begin dit jaar de pil van Drion in de 

warme belangstelling aanbeval van ouderen 

die hun zorgbehoefte niet op hun kinderen 

wensen af te wentelen. We kunnen het ook 

hebben over sociologen, die in gretige opi-

niestukken met graagte wijzen op de ‘ont-

luisterende bevindingen’ van onderzoek dat 

Zonder het 
christelijk 
geloof kan 
een demo-
cratie niet 
bestaan
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niet de bedoeling van Buma’s speech. Daar-

mee heeft hij de basis willen leggen voor een 

periode van reflectie op het eigen gedachte-

goed en de beleidskeuzes die daaruit voort-

vloeien. Dan mag je, denk ik, die notie van de 

rechtsstaat niet ongenoemd laten, omdat het 

hier om het fundament gaat waaruit, bijvoor-

beeld, de keuze voor de samenleving voort-

vloeit. Dan wordt direct duidelijk dat die 

keuze voor de samenleving bij het cda geen 

opportunistische greep is om bezuinigingen 

te rechtvaardigen (waar ik de PvdA een beetje 

van verdenk), maar een keuze die behoort tot 

het hart van zijn politieke overtuiging. En 

het ging erom dat hart te laten zien.

 Noten

1 Wetenschappelijk Instituut voor het cda, 
Geloof in de samenleving. Christendemocratische 
reflecties op religie en levensbeschouwing in het 
publieke domein. Den Haag: Wetenschappelijk 
Instituut voor het cda, 2012.

duidelijk zou maken dat zorgbehoevenden 

bij voorkeur geen beroep doen op familie, 

vrienden en buren, omdat ze hen niet willen 

belasten. Bovendien, schreven zij: mensen 

zijn autonoom, en daarom heeft de staat hen 

onafhankelijk van hun natuurlijke netwerk 

willen maken. Het is vervelend, maar waar.

We leven dus in een verindividualiseerde en 

verstedelijkte samenleving waarin de civil 

society waarvan zowel Buma als Van Rijn veel 

heil verwacht, niet meer bestaat. Het gevaar, 

kortom, bij Buma’s keuze voor de samenle-

ving, is dat het cda zich daarmee wil profileren 

op een thema dat niet meer onderscheidend 

is en wel eens op een te idealistisch beeld van 

die samenleving gebaseerd kan zijn.

* * *
Deze bezwaren gelden niet voor een plei-

dooi voor een in pluriformiteit verankerde 

samenleving. Ik beweer natuurlijk niet dat je 

daarmee de gemeenteraadsverkiezingen van 

volgend jaar gaat winnen. Maar dat was ook 
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Het CDA	 zou niet moeten blijven ste-
ken in een adagium als ‘niet de over-
heid’. De christendemocratische tra-
ditie heeft meer perspectief te bieden 
op wat de overheid wel kan zijn.

Dit najaar verschijnt het boek If Mayors Ruled 

the World.1 De inhoud ervan snelt de publi-

catie ruim vooruit, niet in het minst omdat 

de schrijver ervan, de bekende Amerikaanse 

politicoloog Benjamin Bar-

ber, het afgelopen jaar op 

tal van gelegenheden zijn 

nieuwste stelling heeft ge-

presenteerd, verdedigd 

en genuanceerd. Ik moest 

eraan denken toen ik de ze-

ven principes overdacht die 

fractievoorzitter Sybrand 

Buma onder het motto ‘de 

samenleving, niet de over-

heid’ formuleerde op het 

afgelopen cda-congres. 

Het viel me op dat Buma 

nergens het befaamde 

begrip ‘maatschappelijk middenveld’ naar 

voren schuift. In plaats daarvan lijkt hij het 

bredere begrip ‘samenleving’ te hanteren. Op 

zichzelf is dat niet zo verwonderlijk. In het 

winternummer van cdv uit 2010, waarin de 

balans werd opgemaakt van de kabinetten-

Balkenende, concludeert Wim van de Donk 

al dat ‘de voortgaande individualisering de 

feitelijke grondslag voor de soevereiniteit in 

eigen kring verregaand [heeft] uitgehold’.2 

Wat moet je nog met dat begrip? Juist nu, zou 

ik zeggen, in een veranderende samenleving 

waarin de verschillende entiteiten als markt 

en overheid, individu en collectief aan voort-

durende transitie onderhevig zijn, heeft dit 

begrip aan urgentie gewonnen.

* * *
Terecht vraagt Buma in zijn speech aandacht 

voor het zelforganiserend vermogen van 

burgers. En terecht ook diskwalificeert hij 

een overheid die dit ver-

mogen ongeacht kwaliteit 

en ambitie door de mal 

van de bureaucratie perst. 

Maar Buma’s conclusie 

daaruit (‘de samenleving, 

niet de overheid’) is onbe-

vredigend: er is niet per 

se minder overheid nodig 

(dat ook), maar er is vooral 

een andere overheid nodig. 

Het is overheid én samen-

leving: ze zijn onlosmake-

lijk met elkaar verbonden, 

stellen elkaar ook eisen. 

Juist de christendemocratie heeft meer per-

spectief te bieden dan een negatief geformu-

leerd uitgangspunt. Vanouds heeft het cda 

door Hans Teerds

De auteur is architect te Amsterdam, onderzoeker 
aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Delft en CDV-lezer.
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immers met begrippen als gerechtigheid, 

rentmeesterschap en maatschappelijk mid-

denveld blijk gegeven van het vermogen een 

constructieve overheidsvisie te ontwikkelen, 

waarin recht wordt gedaan aan de politieke 

dichotomieën.

Ik moest niet aan Barber denken omdat 

hij rechtstreeks een antwoord heeft op dit 

thema, laat staan dat hij notie heeft van een 

christendemocratisch perspectief. Zijn me-

ta-analyse helpt echter wel om opnieuw een 

beeld te vormen van de lokalisering van het 

hedendaagse maatschappelijk middenveld 

en zijn politieke relevantie. De toekomst is 

aan de stedelijke overheid, niet aan de natio-

nale overheid, zo luidt zijn these kortweg. De 

lokale overheid is aan zet, stelt hij, zich min 

of meer baserend op een inmiddels al ruim 

een decennium lang discours over de stad als 

locus van creativiteit en innovatie, precies 

die twee elementen die in een ‘global mar-

ket’ onderscheidend zijn. Deze these moet 

gelezen worden in het verlengde van het 

boek waarmee hij bekend geworden is, Jihad 

vs McWorld, en waarin hij onderzocht hoe de 

globale economie zich verhield tot interna-

tionale en nationale politieke instanties.3 De 

cruciale vraag was: bieden deze politieke in-

stituties nog enig tegenwicht tegen de slag-

kracht en macht van het globale financiële 

kapitaal en de bijbehorende multinationals? 

Zijn antwoord nu is dus dat deze tegenmacht 

niet in de nationale sfeer gezocht moet wor-

den, noch op het internationale toneel, maar 

juist – aangezien steeds duidelijker wordt op 

welke manier dit globale kapitaal verweven 

is met de steden – in de stad. Hij benadrukt 

de flexibiliteit en effectiviteit van de stede-

lijke overheden ten opzichte van nationale 

overheden, zoals deze bijvoorbeeld in we-

reldwijde samenwerking tussen steden tot 

uitdrukking komt, en zoals ook Amsterdam 

en Rotterdam daar voorbeelden van zijn. 

Lokale politiek is in staat snel beslissingen 

te nemen, laat telkens weer zien dat ze op 

onconventionele wijze samen kan werken 

met verschillende profit- en non-profitor-

ganisaties, waarbij ze slagkracht heeft in de 

concrete alledaagse werkelijkheid van haar 

inwoners. De stedelijke sfeer van creativiteit 

en inventiviteit beïnvloedt ook de activiteit 

en effectiviteit van het politieke domein.

* * *
Ik lees in Barbers these twee aspecten die re-

levant zijn voor een hernieuwde visie op de 

overheid die ook bruikbaar zijn in een chris-

tendemocratisch perspectief. De eerste is de 

kracht van lokale (stedelijke) politiek: con-

creet, bereikbaar, effectief, en dicht bij men-

sen. Aan die kracht moet niet voorbijgegaan 

worden. Het tweede is de noodzaak, politiek 

gezien, creatief te zijn en samen te werken 

met andere organisaties. Juist daar heeft 

de christendemocratie natuurlijk met haar 

notie van en ervaring met het maatschappe-

lijk middenveld iets te bieden. Het mag dan 

aan erosie onderhevig zijn geweest in de af-

gelopen decennia, ze ontvangt hernieuwde 

bezieling door nieuwe particuliere en col-

lectieve, en vaak ook heel lokale initiatieven, 

waarin het individu in nieuwe verbanden 

wordt geplaatst, wordt verbonden aan de 

straten, pleinen, en braakliggende terreinen, 

aan gezamenlijk onderkende kansen of be-

dreigingen, aan kleinschalig georganiseerde 

(zorg)corporaties, energiecoöperaties, of al 

het andere wat mensen bijeenbrengt. Deze 

nieuwe initiatieven en verbanden creëren 

een nieuwe lokale politieke ruimte, waarin 

ook het ‘oude’ maatschappelijk middenveld 

nu nieuw elan zou kunnen krijgen, als het de 

ruimte neemt zichzelf opnieuw te positione-
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het meest unieke wat de burger bezit: het 

vermogen initiatieven te ontplooien, te han-

delen en te reageren, en om iets voor elkaar 

te krijgen wat nieuwe gemeenschappen kan 

vormen. Ik heb Van de Donk aan mijn zijde, 

vermoed ik, als ik stel dat dit bij uitstek be-

hoort tot de christendemocratische visie op 

de overheid. Hij sluit zijn betoog immers op-

timistisch af als hij de toegenomen mogelijk-

heden voor particuliere initiatieven (terecht) 

een nieuwe agenda voor de christendemo-

cratie noemt.4

 Noten

1 Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World. New 
Haven: Yale University Press, 2013 (verwacht).

2 Wim van de Donk, ‘Over ijkpunten en pijnpun-
ten. De malaise van het middenveld’, in: Pieter 
Jan Dijkman, Jos van Gennip en Raymond Gra-
dus (red.), De Balkenende-balans (cdv Winter 
2010). Amsterdam: Boom, 2010, p. 80.

3 Benjamin Barber, Jihad vs McWorld. New York: 
Ballantine Books, 1996.

4 Van de Donk 2010, p. 83.

ren en ontplooien. Dat is een enorme kans 

voor een samenleving voorbij de verzuiling 

én individualisering, voorbij ook aan het of-

of-denken: óf markt óf overheid.

Voor de geïnstitutionaliseerde politiek bete-

kent dit dat ze een appel doet op de samenle-

ving, mensen weet te bereiken, te betrekken 

en te activeren. Daar hoort vervolgens een 

overheid bij die risico’s durft te nemen, initi-

atieven honoreert, en verschillen accepteert, 

zich, meer nog, inzet om niet alleen particu-

liere en collectieve initiatieven te stimuleren 

of te omarmen, maar ook de bereidheid heeft 

samen te werken, en een ruimte en structuur 

te bieden waarin deze bestendigheid en sta-

biliteit zich ontwikkelen waardoor ze zich 

inderdaad kan transformeren in een duur-

zaam speelveld waar de samenleving wordt 

georganiseerd, bijeengebracht en actief be-

trokken is. Daarvoor is een dienstbare over-

heid nodig, die inderdaad zelfbewust haar 

eigen grenzen onderkent en ruimte laat aan 
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Nu het cda in de oppositie zit kunnen de Ka-

merleden eindelijk weer eens lonken naar 

de rode knop van ons parlementaire stel-

sel: de motie van wantrouwen. In tijden van 

regeren is die knop strikt verboden gebied. 

Coalitiesamenwerking implodeert in de 

Nieuwe Kerk van Delft, in de Trêveszaal of in 

het Catshuis – maar in ieder geval niet in het 

parlement. Bewindslieden die tussentijds 

aftreden omdat ze niet langer de steun van 

de volledige coalitie genieten of in ongenade 

vallen bij hun partijleiding, zijn in de regel 

al vertrokken voordat de Kamer erover heeft 

kunnen debatteren.

Inmiddels heeft het cda de weg naar de 

rode knop weer goed weten te vinden. Er is al 

eens op gedrukt voor staatssecretaris Teeven, 

omdat de dood van de Russische asielzoeker 

Dolmatov een ‘onacceptabel incident’ is. En 

ook staatssecretaris Weekers kon vertrek-

ken, wat het cda betreft. Zijn rommelige 

optreden rondom de Bulgaren met oranje 

bankpasjes op ezelskarren maakte hem ‘niet 

de juiste persoon’ om verder leiding te geven 

aan de fiscus.

Deze snelle inzet van het ultieme mid-

del heeft her en der de wenkbrauwen doen 

fronsen. Waren de cda’ers Omtzigt, Wijn 

en De Jager niet de ontwerpers, pleitbezor-

gers en verantwoordelijken van en voor dit 

al te ‘klantvriendelijke’ toeslagensysteem? 

Had de Kamer niet ‘grote klonten boter’ op 

het eigen hoofd? Mocht het cda na zoveel 

jaren van regeringsverantwoordelijkheid 

eigenlijk nog wel zo van leer trekken? Omt-

zigt probeerde zich uit deze vraag te redden 

met een verwijzing naar een interview dat 

Weekers ooit eens aan een vakblad voor ac-

countants had gegeven, waarin hij zich be-

wust had getoond van identiteitsfraude. Hij 

wist het kennelijk wel degelijk, zo ging de 

redenering van Omtzigt, dus was Weekers 

verraste verontwaardiging in de Brandpunt-

uitzending ongeloofwaardig, en hoe dan ook 

een zelfgetekend brevet van onvermogen. 

Daarmee construeerde Omtzigt een soort 

persoonlijke verantwoordelijkheid voor 

Weekers en een verwijt aan de persoon van 

de staatssecretaris. De verdediging hamerde 

er, omgekeerd, op dat Weekers persoonlijk 

niets te verwijten viel.

Het is niet nieuw om zowel de aanval als 

de verdediging in een verantwoordingsde-

bat voor ambtelijk falen te construeren langs 

de lijnen van persoonlijke verwijtbaarheid. 

Deze politiek van de schoongewassen han-

den heeft zelfs een naam: de Den Uyl-doctri-

ne. Dat alleen al moet argwaan wekken, maar 

er zijn ook staatsrechtelijke redenen om ver-

antwoordelijkheid en verwijtbaarheid beter 

te scheiden. Het staatsrecht is eigenlijk be-

trekkelijk eenvoudig op dit punt. De politie-

ke ministeriële verantwoordelijkheid strekt 

zo ver als de bewindspersoon bevoegd is. 

Deze verantwoordelijkheid houdt allereerst 

in dat er antwoord moet worden gegeven op 

vragen. Vervolgens wordt van een bewinds-

door Geerten Boogaard

De auteur is universitair docent staats- en be-
stuursrecht aan de Universiteit Leiden.
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persoon ook verwacht dat hij verantwoordt 

wat hij zelf wel of niet gedaan heeft. En ten 

slotte heeft (in ieder geval) de Tweede Ka-

mer de bevoegdheid om bij meerderheid het 

vertrouwen in de bewindspersoon op te zeg-

gen. Dat kan het gevolg zijn van een gebrek-

kige verantwoording, maar dat hoeft niet: het 

vertrouwen mag ook worden opgezegd in 

verband met de aanhoudende weigering een 

stropdas te dragen of omdat de lente lang op 

zich laat wachten. De ministeriële verant-

woordelijkheid en de vertrouwensregel staan 

juridisch los van elkaar: verantwoording kan 

zonder sanctioneren, en het is mogelijk te 

sanctioneren zonder eerst gelegenheid tot 

verantwoording te geven. Of dat laatste poli-

tiek fatsoenlijk is, kan hier buiten beschou-

wing blijven.

* * *
De relevantie van het onderscheid tussen 

verantwoordelijkheid en verwijtbaarheid is 

niet het zoveelste vermoeide pleidooi voor 

staatsrechtelijke zuiverheid, al zal van mij 

weinig anders verwacht mogen worden. Het 

is evenmin een recensie van het optreden 

van Omtzigt in het Weekers-debat. Anderen 

moeten hem maar suggereren dat een iets 

meer gedoseerde verontwaardiging wellicht 

nog effectiever is. De relevantie van een wat 

strikter doorgevoerde scheiding tussen het 

afleggen van politieke verantwoordelijkheid 

en een discussie over de gepaste sanctie is 

dat daarmee een rare kramp uit dit soort ver-

antwoordingsdebatten kan worden gehaald. 

Ik zal dat toelichten.

Het lid Groot, van de PvdA, werd in het 

Bulgarendebat onder andere klemgezet op 

de vraag of hij vond dat Weekers voldoende 

had gedaan. Er hadden eerder maatregelen 

genomen kunnen worden, maar – zo luid-

de de aanhoudende vraag – had dat ook 

gemoeten? Heel weldenkend Nederland 

denkt dan eenstemmig: ‘Ja, natuurlijk, 

dat had een hoop geld gescheeld.’ Maar 

Groot kwam met de alleen op het eerste ge-

zicht diepzinnige reactie dat het optreden 

van de staatssecretaris ‘adequaat, doch te 

traag’ was geweest. Toch is het wel begrij-

pelijk dat Groot om de hete brij heen draai-

de. Het probleem van het accepteren van de 

stelling dat Weekers eerder maatregelen 

had moeten nemen, of zelfs dat hij fouten 

heeft gemaakt, is de onvermijdelijke ver-

volgvraag of Weekers dan niet dus dient op 

te stappen. Maar de PvdA regeert, dus de 

rode knop is verboden terrein. Vandaar de 

voorkeur voor kromme teksten boven een 

volwaardige verantwoording.

Tegenover deze verkramping zet het 

staatsrecht de zuivere mogelijkheid om op 

de vraag of een minister dus dient op te stap-

pen te antwoorden dat dit helemaal niet 

hoeft. De afweging of een bewindspersoon 

dient te vertrekken is voluit politiek en staat 

toe alle belangen af te wegen. Ook dat van de 

regeerbaarheid van het land. Dat biedt ruim-

te om een staatssecretaris fors aan de tand te 

voelen en hem toch te laten te zitten. Bij die 

ruimte hebben zowel de oppositie als de coa-

litie baat. Bovendien zal de discussie aan hel-

derheid winnen.

Vandaar de oproep om in verantwoor-

dingsdebatten voor ambtelijk falen de Den 

Uyl-doctrine te verlaten. Dat kan het cda, 

juist vanuit de oppositie, geloofwaardig 

doen. Op die manier hebben we straks, als 

de rode knop weer verboden terrein wordt, 

een beter verhaal dan Groot nu heeft – of dan 

het cda had toen het karretje van Hillen in de 

prak was gereden vanwege een ambtenaar 

met ‘weggezakte kennis’ en Knops de minis-

teriële wielen moest zien schoon te spoelen.



Bron: iStockphoto LP Calgary/Canada



Het uur van Europa



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

30

In	1976	beklaagde	de	toenmalige	premier	van	België en christende-
mocraat, Leo Tindemans, zich over de impasse waarin Europa was geraakt. 
‘Why has the European concept lost a lot of its force and initial impetus? 
I believe that over the years the European public has lost a guiding light, 
namely the political consensus between our countries on our reasons for 
undertaking the joint task and the characteristics with which we wish to 
endow it. We must first of all restore this common vision if we wish to have 
a European Union.’1

Tindemans signaleerde een gebrek aan steun voor de Europese samen-

Staatkundige en politieke 
bezinning op Europa 
hoognodig

Neuteboom is wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA  en redactielid van Christen Democratische Verkenningen. Van de 
Gronden is hoogleraar Europees recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Van Horck is buitenpromovendus aan de Universi-
teit Leiden en werkt als ambtenaar voor de rijksoverheid. 

De Europese Unie staat op een kruispunt in haar geschiedenis. 
De vraag naar haar staatkundige vorm dringt zich op, 
evenals hoe die valt te legitimeren. Zowel de democratische en 
constitutionele legitimiteit van de EU als de invulling van het 
subsidiariteitsbeginsel laat op dit moment te wensen over. Als 
deze situatie voortduurt, loopt Europa het risico in tegenspraak 
te komen met zijn eigen hoogstaande beginselen. De richting die 
wij nu inslaan zal bepalen of Europa zijn uur mist of dat latere 
generaties zullen spreken van Europa’s finest hour.

door Maarten Neuteboom, Johan van de Gronden & 
Bart van Horck
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werking. In toenemende mate werd kritiek geuit op het ‘project Europa’. 
Hij signaleerde destijds drie oorzaken waarom Europa onder druk stond, 
namelijk (1) een onduidelijke rol van de Europese Commissie; (2) een on-
wil, maar volgens Tindemans ook onvermogen, van nationale politici om 
samen te werken; en (3) veel politieke instabiliteit binnen de toenmalige 
lidstaten. In het Verenigd Koninkrijk stonden minister-president Heath en 
later Wilson onder sterke binnenlandse druk. Ook de Franse president Gis-
card d’Estaing ondervond stevige pressie van zijn eigen parlementariërs. 
Duitsland, reeds in die tijd de economische motor van Europa, kon de lei-
ding niet op zich nemen. Van de Duitsers werd gezien hun verleden vooral 
volgzaamheid en een aanzienlijke bijdrage in de begroting van Europa 
verwacht. Behalve de politieke patstelling ondervonden alle lidstaten ook 
nog eens een tegenvallende economische groei. De welvaart van de jaren 
zestig was tot stilstand gekomen en men vreesde voor recessie.

Europa’s	dubbele	crisis:	economisch	en	staatkundig

Dat was de situatie eind jaren zeventig – de zogenaamde ‘eurosclerose’. 
Het is verrassend om te zien hoeveel gelijkenissen de situatie van toen 
vertoont met die van nu. De economische crisis, de moeizame politieke 
samenwerking en de spanningen tussen de lidstaten, en de politieke insta-
biliteit binnen de lidstaten zijn stuk voor stuk zaken die veel herkenning 
oproepen. Of de uiteindelijke uitkomst van de huidige crisis in Europa die-
zelfde mate van herkenning zal oproepen is ongewis. Destijds inspireerde 
de eurosclerose de Europese leiders tot veel nauwere samenwerking: de in-
terne markt kreeg in de jaren tachtig een geweldige impuls en begin jaren 
negentig werd met het sluiten van het Verdrag van Maastricht de weg naar 
een gemeenschappelijke munt ingeslagen en werden veel institutionele 
vernieuwingen geïntroduceerd.2

Het staat vast dat de Europese Unie opnieuw onder grote druk staat, 
maar ondanks de gelijkenissen met het verleden heeft de huidige crisis een 
geheel eigen aard en dynamiek. Het meest in het oog springt op dit mo-
ment de eurocrisis, die nu al drie jaar voortdurend de kop opsteekt. Deze 
omvangrijke Europese schuldencrisis leidt tot een stagnerende economie, 
steeds weer nieuwe bezuinigingsrondes – niet zelden gepercipieerd als op-
gelegd door Brussel – en last but not least tot politiek moeilijk te verkopen 
steunmaatregelen van Noord-Europese landen aan zuidelijke lidstaten. 
Ondertussen laat het draagvlak voor de eu in Nederland te wensen over, en 
ook over de euro is men allesbehalve onverdeeld positief.3 Dit voedt ver-
volgens in binnen- en buitenland de opkomst van zoiets als het ‘europopu-
lisme’, wat overigens paradoxaal genoeg leidt tot – hoe negatief ook – meer 
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democratische betrokkenheid bij Europa dan we de afgelopen decennia 
hebben gezien.

Tegelijkertijd liet bijvoorbeeld de uitslag van het raadgevend referen-
dum over het Grondwettelijk Verdrag voor de Europese Unie al veel eerder 
zien dat de legitimatie van de eu allerminst vanzelfsprekend is. In 2005 
stemde een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (61,5%) te-
gen het verdrag, tot ontzetting van de Nederlandse en Europese politieke 
elite. Eenzelfde lot was dit verdrag in Frankrijk beschoren. Nadien is uit 
onderzoek gebleken dat de uitslag van het referendum voor een klein deel 
is te wijten aan ontevredenheid over de nationale regering, maar vooral is 
ingegeven door de bezorgdheid om soevereiniteit te verliezen binnen een 
politieke unie, angst voor het verlies van de Nederlandse cultuur, en klach-
ten dat Europa de belastingbetaler te veel geld kost.4 Er hangt een zweem 
van struisvogelpolitiek om de gretigheid waarmee politieke elites vooral 
wezen op de binnenlandse redenen voor de uitslag. Tekenend is dat in 2009 
met het Verdrag van Lissabon alsnog min of meer werd geregeld wat men 
eigenlijk beoogde te doen met het Grondwettelijk Verdrag – deze keer ech-
ter zonder tussenkomst van de burger (met uitzondering van de Ierse, die 
uiteindelijk bij het tweede referendum met dit verdrag instemde).

De eu is de afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven in de studies 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda en de nummers van 
Christen Democratische Verkenningen.5 De recente ontwikkelingen – die 
in het voorgaande enigszins zijn aangeduid – vragen echter om een nieu-

we analyse. Zeker door de eurocri-
sis is de Europese integratie in een 
stroomversnelling gekomen. Aller-
lei nieuwe bevoegdheden worden 
in antwoord op de crisis door de 
lidstaten gedeeld of overgedragen 
aan de eu, zoals het geval is bij het 

verscherpte begrotingstoezicht, de bankenunie en de noodfondsen. Te-
gelijkertijd lijkt in dit proces het draagvlak voor de eu onder de Europese 
volkeren af te nemen.

Fundamentele	vragen

Dit leidt aldus tot een aantal fundamentele vragen die – uiteraard tegen de 
achtergrond van de Europese (geestes)geschiedenis – in dit cdv-nummer 
aan de orde worden gesteld.

Allereerst de vraag naar de samenhang tussen economie en waarden in 
Europa. Ondanks de nadruk op de interne markt en een gemeenschappe-

Door de eurocrisis is de 
Europese integratie in een 
stroomversnelling gekomen
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lijke munt wordt de eu in de christendemocratie ook altijd gezien als een 
waardegemeenschap. In hoeverre is de eurocrisis een veronachtzaming 
van het laatste, en hoe kunnen we op een waardevolle manier de Europese 
economie ordenen? Wat zijn de uitdagingen die op Europa afkomen? Een 
goede probleemanalyse helpt om de juiste richting te bepalen.

Ten tweede dient een antwoord te worden gevonden op het door veel 
burgers ervaren gebrek aan legitimiteit van de eu. Het is onmiskenbaar dat 
de Europese volkeren zich (in toenemende mate) onvoldoende betrokken 
voelen bij het Europees bestuur. De onvrede daarover uit zich inmiddels in 
stevig debat, iets wat overigens niet per definitie negatief hoeft te zijn. Stevig 
debat is in de democratie soms nodig om belangrijke zaken op de publieke 
agenda te krijgen. Evenwel is het zo dat fundamentele vragen rondom de de-
mocratische legitimatie van de eu rijzen, zoals de vraag of er überhaupt wel 
een Europees demos bestaat en in hoeverre de volkeren van de verschillende 
lidstaten als Europees demos kunnen worden gemobiliseerd.

Een ander aspect van de legitimiteitsvraag is het subsidiariteitsbeginsel. 
Dit beginsel heeft een plaats in het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
en onmiskenbaar is dit belangrijke ordeningsbeginsel een van de vruchten 
van de christendemocratische founding fathers van Europa. Christende-
mocraten zijn het daarmee aan hun stand verplicht zich te bezinnen op de 
vraag hoe subsidiariteit binnen de eu gestalte dient te krijgen.

Ten slotte lijkt er meer dan ooit behoefte aan een duidelijk perspectief 
op Europa. In feite ontbreekt het momenteel aan een vergezicht. Europese 
leiders blinken vooral uit in reageren, maar regeren – in de zin van voor-
uitzien – is vaak een brug te ver. Sinds het Verdrag van Maastricht – toen 
de Nederlandse droom van een federale unie op Zwarte Maandag in rook 
opging – blijft voortdurend in het vage welke institutionele vorm Europa 
moet krijgen.6 Te vaak wordt deze discussie afgedaan als niet zinvol of zelfs 
als een risico, omdat het een mogelijke kiem van verdeeldheid is. Het uit de 
weg gaan van deze discussie is echter nog heillozer, en juist dat schept in 
toenemende mate onduidelijkheid en voedt het wantrouwen van burgers 
jegens de Europese instellingen. Dit draagt wellicht ook bij aan de heersen-
de onduidelijkheid over democratische legitimatie en subsidiariteit. Meer 
dan ooit lijkt er in dit verband behoefte aan leiderschap, of meer nog, aan 
staatsmanschap, om een antwoord te vinden op deze prangende vragen.

Op de voorgaande vragen zijn uiteraard uiteenlopende antwoorden mo-
gelijk. Deze worden in dit cdv-nummer gegeven vanuit de gedrevenheid 
om bij te dragen aan de bezinning op Europa. Deze discussie stijgt nadruk-
kelijk uit boven de simplistische dichotomie tussen voor- en tegenstanders 
van de eu. Daartussen bestaat immers een groot grijs – maar allerminst 
kleurloos – gebied van bijvoorbeeld voorstanders die ook kritiek hebben 
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op de eu en die vinden dat Europa ook ergens stopt. Het is zonder meer 
mogelijk om voorstander te zijn van Europa en tegelijkertijd afkeurend te 
staan tegenover verdere uitbreiding van de eu. Evenzeer zijn er critici die 
zullen bepleiten dat voor sommige zaken Europa juist een oplossing kan 
bieden. Uiteindelijk gaat het er vooral om de discussie binnen de christen-
democratie te verdiepen door het gesprek aan te gaan en het denken over 
Europa te prikkelen. Dat is uiteindelijk ook voor de democratische legiti-
matie van de eu van groot belang.

Een	gedeelde	markt,	een	gemeenschappelijke	munt	en	een	

gezamenlijke	crisis

Marktintegratie heeft vanaf het begin van het Europese eenwordingspro-
ces hoog op de agenda gestaan. De verworvenheden van de eu met betrek-
king tot de interne markt en het mededingingsbeleid staan buiten kijf. 
Over de vormgeving van bepaalde regels is soms discussie mogelijk, maar 
veel obstakels voor de vrije handel zijn dankzij de eu uit de weg geruimd. 
De interne markt en het mededingingsbeleid van de eu zijn evenwel geen 
rustig bezit, en actief beleid op Europees niveau zal nodig blijven om van 
de marktintegratie te blijven profiteren.7

De economische samenwerking heeft uiteindelijk ook geleid tot de 
introductie van de euro. Tot 2009 heeft de gezamenlijke munt de deelne-
mende landen veel voordelen gebracht. Door de financiële crisis kwamen 
de weeffouten van de Economische en Monetaire Unie (emu) echter aan 
het licht. Het economisch bestuur van de eurozone en van de eu in zijn 
geheel diende te worden verbeterd. Terugkijkend op de hectische periode 
2009-2013 kan nu gesteld worden dat er veel vooruitgang is geboekt met de 
aanname van nieuwe begrotingsregels, verdragen voor de begrotingsdis-
cipline en stabiliteitsmechanismen, alsmede maatregelen voor een banke-
nunie.8 In feite wordt hiermee gedaan wat bij het sluiten van het Verdrag 
van Maastricht onvoltooid was.9 Bovendien zijn recent stappen gezet om 
in Europees verband de (jeugd)werkeloosheid te bestrijden en het groei-
vermogen te verbeteren door onder meer budgetten vrij te maken voor 
research and development.

Door de euro is de financiële crisis een gezamenlijke crisis voor de lidstaten 
van de eu. De bestrijding van de crisis heeft grote invloed op vele beleidsterrei-
nen, en heeft onder meer consequenties voor de verzorgingsstaat. Het econo-
misch optreden van de eu heeft een duidelijk ‘spill-overeffect’.10 Dit roept om 
het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een groot aantal the-
ma’s. Het is onmogelijk dat de eu beperkt blijft tot het economisch domein, en 
daarom is de invloed op andere terreinen ook zo groot en omvangrijk.
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De gedachte dat de eu kan worden beperkt tot louter het economische 
aspect is op zijn zachtst gezegd kortzichtig en een ontkenning van de 
realiteit. Immers, de interne markt en het economisch bestuur raken on-

vermijdelijk aan zoiets als de inrich-
ting van de verzorgingsstaat, en 
daarmee aan de manier waarop wij 
in Nederland onze solidariteit wil-
len vormgeven. Momenteel is men 
al te zeer geneigd de samenhang 
tussen economie en cultuur uit het 
oog te verliezen, maar de eurocrisis 

bepaalt ons hier opnieuw bij.11 Al te zeer heeft men geprobeerd om Europa 
vanuit het economische domein te herordenen, waarbij naar het lijkt cul-
turele verschillen onvoldoende in acht zijn genomen. De les die nu geleerd 
wordt is hard en ingrijpend, maar te hopen valt dat in de toekomst meer 
rekening wordt gehouden met verschillen én dat de eu zich houdt aan haar 
eigen regels (in dit geval de convergentiecriteria van ‘Maastricht’).

Tegelijkertijd geldt dat ook de lidstaten hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen bij het hervormen van de nationale verzorgingsstaten. Zo 
zal Nederland zijn eigen niet-eurogerelateerde problemen wat betreft de 
woningmarkt, de zorgkosten en de pensioensector zelf moeten oplossen. 
Voor Nederland is er wat dat betreft werk aan de winkel, nu ons land samen 
met Spanje het enige euroland is waar het structurele tekort in 2014 ver-
slechtert en de Nederlandse overheidsuitgaven met meer dan 50% van het 
bnp hoger zijn dan in Griekenland, Portugal en Ierland.12

De	legitimatie	van	de	Europese	Unie:	democratie,	

rechtsstatelijkheid	en	subsidiariteit

Intussen roept het spill-overeffect van het gemeenschappelijke economische 
beleid wel de vraag op in hoeverre het optreden van de eu buiten het econo-
misch domein democratisch is gelegitimeerd. Europa staat bekend om zijn 
afstand tot het volk. Ondanks het grootste parlement ter wereld, lijkt de demo-
cratische legitimatie nog te wensen over te laten. Worden zorgen en belangen 
van burgers wel juist meegenomen? Of is Europa een echt eliteproject, zoals 
critici stellen? Wat is bijvoorbeeld de invloed van onze Tweede Kamer? Onder-
zoek doet vermoeden dat die invloed momenteel buitengewoon gering is en 
dat nationale parlementen over het algemeen weinig succes boeken met bij-
voorbeeld de gelekaartprocedure.13 Wat zouden vervolgens de aanpassingen 
moeten zijn voor een democratischer Europa? Kortom, hoe kan ervoor worden 
gezorgd dat het Europees bestuur (beter) wordt gelegitimeerd?

De gedachte dat de EU  kan 
 worden beperkt tot het eco no-
mische aspect is kortzichtig en 
een ontkenning van de realiteit
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De moeilijkheid van de legitimiteitsvraag van de eu schuilt in haar aty-
pische politiek systeem (vaak aangeduid als sui generis). De eu kent een 
Europees, een nationaal en een regionaal niveau en combineert hiërarchi-
sche en intergouvernementele bestuursvormen.14 Men zou ook kunnen 
zeggen dat er drie typen Europa zijn: het Europa van de staten (confedera-
lisme), het Europa van de burgers (federalisme) en het Europa van de kan-
toren (functionalisme).15

Ieder type kent eigen vragen van legitimiteit. Bij het Europa van de Sta-
ten dienen regeringen pas bevoegdheden aan de EU over te dragen als dit 
constitutioneel is gelegitimeerd. In Nederland lijkt de vraag gerechtvaar-
digd of de wetgever zich wel altijd met voldoende ernst heeft beraden over 
hoe de overdracht van bevoegdheden aan de EU zich verhield tot de Grond-
wet.16 In het Europa van de Burgers komt vooral het gebrek aan democra-
tische legitimatie naar voren: de Europese democratie is in verschillende 
opzichten een onvolkomen democratie.17 De machtsbalans helt nu te veel 
over naar de uitvoerende macht en er bestaat eigenlijk geen Europese pu-
blieke ruimte waarin Europese politieke partijen hun verschillen uitmeten 
teneinde iets van een Europese publieke opinie te vormen. In het Europa 
van de Kantoren speelt vooral de vraag hoe wordt voorkomen dat Europa 
reduceert tot een bureaucratie waarin een technocratische bestuursstijl 
de boventoon voert. De uitdaging is hier om het midden te houden tussen 
bureaucratisering en overpolitisering. Een constitutionele benadering 
waarbij naast goede institutionele oplossingen oog is voor constitutioneel 
bewustzijn en moreel besef van ambtenaren en bestuurders lijkt hier de 
aangewezen route.18

Deel van de vraag naar legitimiteit is het klassieke principe van cen-
tralisatie versus decentralisatie. Het is voor de samenwerking in Europa 
noodzakelijk dat er op onderdelen uniformiteit wordt nagestreefd. 
Tegelijkertijd zijn lidstaten ook zelfstandig, en dus zal er altijd een 
bepaalde mate van vrijheid toegestaan moeten worden. Met name als 
gevolg van de eurocrisis hebben lidstaten in toenemende mate vrijheid 
ingeleverd om zo meer begrotingsdiscipline af te dwingen. Steeds meer 
bevoegdheden worden op zijn minst ‘gedeeld’ met Brussel, en zo wordt 
de soevereiniteit van de lidstaat beperkt. Tot hoe ver mag die beperking, 
al dan niet voor bescherming van de gemeenschap, gaan? Waar begin-
nen de bevoegdheden van de eu, maar nog belangrijker: waar eindigen 
deze, en blijft de lidstaat zelfstandig? Het is een van de kernvraagstuk-
ken waarvoor een visie op de eu noodzakelijk is. We raken hiermee aan 
het aloude (christendemocratische) beginsel van subsidiariteit. De 
praktijk van dit beginsel blijkt niet zelden weerbarstiger dan de theorie, 
omdat de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel dynamisch van 
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aard is een daarmee vraagt om goede kennis van beleid, nationale wet-
geving en Europese regels.19

Europa’s	staatkundige	toekomst:	de	legitimatie	van	de	macht

In veel opzichten toont de eu zich steeds meer een politieke unie. Het gaat 
allang niet meer alleen over economie, en hoewel het Verdrag van Lissabon 
het primaat van de eu duidelijk verankerd heeft in de lidstaten (er is bijvoor-
beeld een recht op uittreden), is de onderlinge verwevenheid groter dan ooit.

De grote vraag is aldus welk soort Europa we behoeven. Welke institu-
tionele vorm moet de eu krijgen en hoe kan die worden gelegitimeerd? 
Daarbij gaat het dus nadrukkelijk niet om de vraag ‘voor of tegen de eu?’, 
maar om de opgave in kaart te brengen hoe de eu op een (staatkundig) ver-
antwoorde en christendemocratische wijze vorm kan krijgen.

Christendemocraten hebben met overtuiging aan de wieg van Europa 
gestaan. De Europese Volkspartij (evp) is een van de oudste fracties van Eu-
ropa. Robert Schuman, Konrad Adenauer en Alcide De Gasperi waren stuk 
voor stuk christendemocraten die hun stempel op Europa hebben gedrukt. 
Hun idealisme lijkt in de vigerende christendemocatie op zijn minst een 
stuk minder uitgesproken. Zo zei De Gasperi ooit: ‘Het Europese patriot-
tisme zal zich ontwikkelen binnen het kader van een federaal Europa.’20 
Het valt nog te bezien of iedereen binnen de christendemocratie deze am-
bitieuze en idealistische instelling vandaag de dag nog deelt. Toch ontslaat 
dat ons allerminst van de plicht om na te denken over de vraag welke vorm 
Europa volgens de huidige generatie christendemocraten moet krijgen. 
Moet dat een federaal Europa zijn of een veel losser verband van op een 
beperkt aantal terreinen samenwerkende staten?

Sommigen zien de federatie als de juiste richting voor de eu. Anderen 
geloven juist dat de weg van de confederatie zou moeten worden ingesla-
gen, omdat subsidiariteit dan als het ware meer in het staatsbestel verwe-
ven zou zitten.21 Maar – los van de discussie over het precieze model – waar 
het op aankomt is dat een prudente Europese politiek het midden probeert 
te zoeken tussen het algemene en het bijzondere, tussen het universele 
en het lokale, en tussen het abstracte en het concrete. In de praktijk bete-
kent dit dat de eu degelijk gefundeerd dient te zijn op de beginselen van 
democratie, rechtsstatelijkheid en subsidiariteit. Democratische en con-
stitutionele legitimiteit (en limitering) van de Europese besluitvorming is 
een conditio sine quo non voor het bestaan van de eu. Zonder respect voor 
de rechtsstaat gooit Europa een van zijn belangrijkste verworvenheden 
overboord. En wat nationaal geregeld kan worden, moet op dat niveau ter 
hand genomen worden, maar alle problemen die de nationale grenzen van 
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de lidstaten overstijgen, dienen op eu-niveau te worden opgelost. Dat is de 
andere kant van de medaille; ook dat is subsidiariteit.

Gezien het veelzijdige karakter van de eu zal de legitimiteit verschillen-
de vormen aannemen, en in ieder geval niet alleen via Europese instituties 
tot stand komen. De wrr wijst in dit verband tevens op de mogelijkheid 
van prereferenda (het voorleggen van meerdere inhoudelijke beleidsal-
ternatieven) en het opnemen van constitutionele waarborgen in de Neder-
landse grondwet. Het is niet gezegd dat dit de aangewezen oplossingen 
zijn, maar het wordt hoog tijd om daarover het debat in Nederland eens 
echt te gaan voeren. Bovenal echter wijst de wrr op de verantwoordelijk-
heid van nationale politici en bestuurders om Europese vraagstukken te 
identificeren, uit te dragen en te verantwoorden. Kortom, politiek leider-
schap – zeker nationaal – is geboden.22

Besluit:	het	uur	van	Europa

De eu staat op een kruispunt in haar geschiedenis. De vraag naar haar 
staatkundige vorm dringt zich op, evenals de vraag hoe die valt te legitime-
ren. Op dit moment laat zowel de democratische en constitutionele legiti-
miteit van de eu als de invulling van het subsidiariteitsbeginsel te wensen 
over. Als deze situatie voortduurt, loopt Europa het risico in tegenspraak 
te komen met zijn eigen hoogstaande beginselen. Zullen latere generaties, 
terugblikkend op de huidige tijd, oordelen dat Europa zijn uur miste, of 
zullen zij spreken van Europa’s finest hour? Het antwoord op die vraag 
hangt af van de vraag in hoeverre de huidige generatie in staat zal zijn een 
antwoord te formuleren op de uitdagingen waar Europa voor staat. Deze 
bezinning zal echter moeten aanvangen met een diep gevoeld besef van de 
geestesgeschiedenis van Europa, en met een scherp oog voor zijn historie.

Die geschiedenis wordt gekenmerkt door een dubbelheid die zowel de 
grootsheid als de misère van Europa uitmaakt. In de woorden van Romano 
Guardini,23 uitgesproken bij het in ontvangst nemen van de Erasmus-prijs 
(1962): ‘In het bewustzijn van Europa leeft stellig de mythische figuur van 
Prometheus, die het vuur van Olympus haalt, maar ook die van Ikarus, 
wiens vleugels de nabijheid van de zon niet verdragen en die neerstort. Het 
kent de doorbraken van kennis en verovering, maar gelooft in de grond 
van de zaak noch in garanties voor de loop van de geschiedenis, noch in 
utopieën van algemeen wereld-geluk. Daarvoor weet het teveel. Ik geloof 
dan ook, dat de allerminst sensationele, maar ten diepste naar het wezen-
lijke leidende taak, die aan Europa is toegewezen, de critiek op de macht is. 
Niet negatieve critiek, noch angstige of reactionaire, maar ik geloof dat aan 
Europa de bezorgdheid voor de mens is toevertrouwd, omdat het de macht 
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van de mens niet beleeft als garantie voor zekere triomfen, maar als lot, 
waarvan nog niet is uitgemaakt waarheen het zal leiden.’24

Het aan banden leggen van de macht dus, het respect voor de vrijheid 
van de menselijke persoon (juist ook vanuit de ervaringen die de zwarte 
bladzijden van de Europese geschiedenis uitmaken) en het realiseren van 
het rechtsstatelijke, daarin ligt volgens Guardini de taak van Europa. Maar 
hij geeft tegelijkertijd een waarschuwing af die nauwelijks aan actualiteit 

lijkt te hebben ingeboet: ‘Europa 
kan zijn uur missen. Dit zou beteke-
nen dat een eenwording niet als stap 
naar vrijer leven, maar als een weg-
zinken in gemeenschappelijke sla-
vernij verwerkelijkt zou worden.’25 
Zo behoeft het echter niet te gaan. 
De ziel van Europa – die wordt 
gesymboliseerd in de geestelijke 

rijkdom van drie steden, namelijk Jeruzalem, Athene en Rome – biedt een 
oriëntatiepunt zonder weerga en kan ons helpen om ook de huidige crisis 
het hoofd te bieden.26

De ziel van Europa – gesym-
boliseerd in de geestelijke 
r ijkdom van Jeruzalem,  
Athene en Rome – biedt een  
oriëntatiepunt zonder weerga
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Hoe	kunnen	we	dezer	dagen	nog	zinnig	spreken over de ziel?1 Want 
is zoiets als ‘de ziel’ niet iets van vroeger tijd, iets van het christendom, 
iets wat te maken heeft met een leven na de dood, iets wat tegenwoordig 
achterhaald lijkt te zijn? Dat mag zo lijken, maar laten we dit woord niet te 
snel terzijde schuiven. Bij de filosofische bezinning op Europa blijkt de ziel 
namelijk uiterst zinvol.

Onwillekeurig moet ikzelf bij de vraag naar de ziel vaak terugdenken 
aan de bespiegelingen van Socrates aan het begin van Plato’s Phaedo, en 
daarmee aan een voor Plato elementaire ervaring van de menselijke ziel, 
namelijk dat zij betrekking heeft op dat wat wij goed achten, of ruimer 
nog, op dat wat ons beweegt en waarnaar wij streven. De menselijke ziel 
betreft de dimensie in ons bestaan die in het geding is bij de vraag wat ons 
bezielt om te doen of te laten wat we doen of laten. Aangezien de mens een 
dier is dat redeneert en spreekt, behoort het tot de eigen aard van onze be-
zieling dat wat we denken en doen voor onszelf en anderen te verwoorden 
en uit te leggen. En in de wijze waarop wij dat doen openbaart zich wie wij 
zijn, oftewel ons èthos: onze ‘geaardheid’ of ons ‘karakter’.

De twee zielen van Europa

De auteur is filosoof.

Waar komt ons streven naar eenheid in Europa eigenlijk van-
daan? We dienen te bedenken dat de principes van ‘eenheid en 
onderscheid’, of actief ‘verenigen en afscheiden’, passief ‘con-
vergeren en divergeren’ kenmerkend zijn voor de gehele Euro-
pese geschiedenis vanaf het jaar duizend. Deze historische 
beweging van convergentie en divergentie neemt in het huidige 
technisch-economisch tijdperk de vorm aan van een strijd tus-
sen geld en politiek. Europa zal daarop een politiek antwoord 
moeten vinden om zijn eenheid te kunnen bewaren.

door Ad Verbrugge
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Èthos heeft in het Grieks een tweevoudige betekenis; het staat zowel 
voor onze ‘gewoonte’ als voor onze ‘woonplaats’. Habitus en habitat horen 
bij elkaar; onze ‘houding’ krijgt altijd gestalte in bepaalde ‘verhoudingen’ 
binnen de wereld.

Dat brengt ons op een ander belangrijk punt, namelijk dat de menselij-
ke ziel voor de Grieken niet iets is wat op zichzelf staat, maar altijd al ver-
bonden is met een collectief van mensen, oftewel een gemeenschap. In het 
oude Griekenland bracht men het besef van een dergelijke collectieve ‘be-
zieling’ waaraan men deelhad onder meer tot uitdrukking in de cultische 
offers en erediensten voor de heroos en de beschermgoden van de polis.

Wie daarvan hedendaagse voorbeelden zoekt zou kunnen denken aan 
de collectieve bezieling die in voetbalstadions tot uitdrukking komt: Ajax, 
Feyenoord en fc Twente zijn namen voor een bepaalde stijl van voetbal en 
het bijbehorend aanhangerschap dat totemachtig tot uitdrukking wordt 
gebracht en bewaard in mascottes, emblemen, clubtenue, vlaggen, clublie-
deren, spreekkoren enzovoort. De ‘ziel’ van de club is onlosmakelijk ver-
bonden met de plaats waar die gevestigd is, maar vooral ook met de manier 
van spelen, de verhouding tot de omgeving, het soort aanhang, de vorm 
van de organisatie, de opleiding en vooral ook ‘opvoeding’ van de jeugd; 
kortom: de zeden en gewoonten van de club.

We spreken in dit verband ook wel van een bepaalde clubcultuur. ‘Cul-
tuur’ in een dergelijke zin kan men natuurlijk in allerlei verbanden en 
organisaties tegenkomen. De ziel of bezieling ervan wijst op de innerlijke 
drijfveer of bewogenheid tot die bepaalde gemeenschap en vorm van sa-
menleven. Waar de ziel van een wereld uitdooft, de bezieling verloren gaat, 
verdwijnt ook deze wereld als de uiterlijke manifestatie daarvan.

De	ziel	van	Europa:	een	filosofische	bezinning

Daarmee zijn we aangekomen bij ons eigenlijke thema: de ziel van Eu-
ropa. Wat is daarbij in het geding? Niets meer of minder dan onze eigen 
toekomst als ‘Europeanen’. Mijn grote vrees is altijd geweest dat de ideo-
logisch en economisch gemotiveerde herinrichting van Europa nu juist 
voorbijgaat aan de culturele eigen aard van dit oude continent, en daarmee 
juist spanningen zou creëren die ons nu juist verdelen en verzwakken. 
Europa zou door deze herinrichting juist niet in vorm komen, omdat ze het 
uitvloeisel is van een negatief ideaal. Dit ideaal is mede het gevolg van een 
economisch blokdenken (dat zelf weer een restant is van de Koude Oorlog). 
In dat blokdenken wordt nu juist onvoldoende ingespeeld op de dynamiek 
van globalisering. De oorzaak daarvan is gelegen in de nog steeds sterke 
en zwaar onderschatte culturele divergentie die binnen Europa zichtbaar 
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is. Voor zover cultuur en economie ten nauwste met elkaar verbonden zijn, 
zal deze spanning zich eerst en vooral op het gebied manifesteren waarin 
men de Europese eenheid probeert af te dwingen, namelijk precies het eco-
nomische leven zelf. Precies dat is wat zich de laatste jaren voltrekt.

De filosofische bezinning op 
Europa is geen neutrale aangelegen-
heid, maar roept hevige sentimen-
ten wakker. Dat laat onverlet dat wij, 
zeker nu we te kampen hebben met 
een financieel-economische crisis 
die zijn weerga in de geschiedenis 
niet kent, meer dan ooit gedwongen 

worden om na te denken over wat ons in Europa nu eigenlijk bezielt! De 
vraag naar de eenheid van Europa is een kwestie die de financiële markten 
dagelijks in beroering brengt. Wat voor technische en systemische oplos-
singen wij momenteel ook uitdenken voor de crisis, het probleem is dat wij 
in Europa momenteel niet bereid zijn om werkelijk een politieke unie te 
vormen, een werkelijke lotsverbondenheid aan de dag te leggen. Was dat 
het geval, dan zou er überhaupt geen onrust rond de euro kunnen bestaan. 
We weten inmiddels dat de monetaire unie alleen kan blijven bestaan door 
een politieke unie, maar bij gebrek aan culturele eenheid en saamhorig-
heid kan dat geen democratie worden. Dat is wat momenteel voelbaar 
wordt en wat het Europese project ten diepste bedreigt. Dat maakt deze 
analyse nog geen pleidooi voor een Nederlands provincialisme dat zich te-
gen internationale en Europese betrekkingen keert. Ook ben ik geen anti-
Europeaan; integendeel, de cultuur van geheel Europa is mij zeer dierbaar. 
Dat er intensieve Europese samenwerking nodig is, staat buiten kijf; dat 
is allemaal niet waar het om gaat. De vraag die hier centraal staat is veeleer 
wat de dynamiek is waaraan het instituut Europa momenteel blootstaat, en 
hoe die samenhangt met ‘de twee zielen van Europa’.

Cultuur	en	economie:	een	onlosmakelijk	verbond

De culturele dimensie van het economisch leven ligt in de term ‘economie’ 
zelf besloten, die wijst op het ‘op orde houden van het huis’, of, zoals we 
vroeger leerden, ‘staatshuishoudkunde’. Maar wat past bij dit huis is ook een 
kwestie van stijl die men zich eigen heeft gemaakt en waarin een ziel zich 
thuis voelt. Ook in de sfeer van het zakenleven kan men de verschillen in 
manieren van doen niet simpelweg duiden in termen van ‘beter’ en ‘slech-
ter’; ook hier gaat het om verschillende vormen van samenleven, volgens een 
eigen stijl, samenhangend met het geheel van het maatschappelijk leven. 

De filosofische bezinning 
op Europa is geen neutrale 
aangelegenheid, maar roept 
hevige sentimenten wakker
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Evenmin kan men dat zomaar zeggen waar het gaat om de verschillende 
vormen van samenleven, de inrichting van maatschappelijke en politieke 
instituties enzovoort. Het woord ‘goed’ hangt oorspronkelijk samen met 
dat wat je ervaart als het eigene (vandaar ook ‘landgoed’ en dergelijke). Dat 
betekent dat ‘het gemeenschappelijk goed’ als een centrale politieke cate-
gorie altijd ook te maken heeft met dat wat als ‘het eigene’ wordt ervaren, 
gepast in de situatie, horend bij wie je bent. Wat daarbinnen de concrete 
gebruiken, en daarmee ook ‘rechten en plichten’ zijn, wat de onderlinge 
menselijke verhoudingen en bijbehorende mentaliteiten, kan niet uniform 
bepaald worden: ’s lands wijs, ’s lands eer. Ook de legitimiteit van een po-
litieke orde valt of staat niet met de vraag of de wetgevende of uitvoerende 
macht democratisch is verkozen, maar veeleer met de vraag of deze door een 
volk als ‘eigen’ worden ervaren, dat wil zeggen als behorend tot en zorgend 
voor zoiets als een gemeenschappelijk goed. Dat is de basis van vertrouwen 
en saamhorigheid. Precies deze minimale ervaring van ‘eigenheid’ rond het 
gemeenschappelijk goed – ondanks alle onderlinge verschillen – maakt dat 
er pas werkelijk van één volk en dus ook van volkspolitiek sprake kan zijn; 
wat zelf weer een voorwaarde is voor eventueel ‘volksbestuur’, oftewel demo-
cratie als een vorm van politieke vrijheid.

De verschillen in deze ‘ethisch-geestelijke infrastructuur’ binnen Eu-
ropa zijn zeer groot en zijn de afgelopen decennia zeker niet kleiner ge-
worden. De bekende World Values Survey laat zien dat het continent Eu-
ropa wat ‘normen en waarden’ betreft nog steeds het meest divergerende 
gebied ter wereld is. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat ook onze 
‘economieën’ daardoor sterk uiteenlopen.

Europese	cultuur:	een	streven	naar	zowel	eenheid	als	

onderscheid

Maar hoe heeft het dan zover kunnen komen? Waar komt ons streven naar 
eenheid eigenlijk vandaan? We dienen te bedenken dat de principes van 
‘eenheid en onderscheid’, of actief ‘verenigen en afscheiden’, passief ‘con-
vergeren en divergeren’ kenmerkend zijn voor de gehele Europese geschie-
denis vanaf het jaar 1000.

De ‘twee zielen’ waarover in de titel gesproken wordt, wijst om te begin-
nen op deze convergerende en divergerende trek in de Europese cultuur, 
maar dat is niet het enige waarop we hier doelen. Reeds de katholieke kerk 
heeft geprobeerd Europa tot één gemeenschap om te vormen, onder heer-
schappij van de paus. Het is deze keer echter geen religie die ons bij elkaar 
brengt – en dat is gezien de geschiedenis van godsdienstoorlogen maar 
goed ook. Maar wat is het dan wel? Welnu, het is precies onze gedeelde 
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ervaring met gewelddadige divergerende krachten zelf die ons tot conver-
gentie in een Europese Unie hebben geïnspireerd: het drama van de twee 
wereldoorlogen dat zich op Europees grondgebied heeft voltrokken en 
zelfs de gehele wereld in vuur en vlam heeft gezet.

De	gedeelde	droom	van	de	naoorlogse	elite	en	de	jarenzestig-

generatie

De naoorlogse elite heeft gemeend dat de overdreven nationalistische 
sentimenten die ten grondslag lagen aan het uitbreken van deze wereld-
oorlogen voorkomen zouden kunnen worden door sterke internationale 
instituties en samenwerking op economisch gebied. Daar bleef het echter 
niet bij: de culture revolutie van de jaren zestig bracht een geheel nieuwe 
dynamiek in het spel. Zij vormde ideologisch gesproken eveneens een re-
actie op de twee wereldoorlogen: haar aanval richtte zich echter op de nati-
onalistische burgercultuur als zodanig. Deze burgercultuur werd gezien 
als de eigenlijke oorzaak van de oorlogen. De bevrijding van het individu 
was daarom het culturele antwoord dat dergelijke drama’s in de toekomst 
zou moeten voorkomen.

Alle maatschappijkritiek en pogingen tot nieuwe samenlevingsvor-
men ten spijt, blijkt het principe van het vrije individu het krachtigste 
motief te worden in de culturele dynamiek van deze generatie. Na het 
mislukken der experimenten, het doven der idealen, de onvermijdelijke 
hervorming van de opgeblazen verzorgingsstaat in de jaren tachtig en de 
ineenstorting van het Oostblok, omarmt deze generatie in de jaren ne-
gentig op een haast vanzelfsprekende manier de neoliberale revolutie die 
in de jaren tachtig ‘rechts’ was ingezet door Reagan en Thatcher. De over-
heid trekt zich terug uit tal van maatschappelijke sectoren die worden 
‘geliberaliseerd’ en laat daarin vervolgens de markt en quasimarkt hun 
intrede doen.

De naoorlogse generatie en die van de jaren zestig vinden nu hun ge-
meenschappelijke richting in een nieuw project dat Europa in staat moet 
stellen om naast de Verenigde Staten een zelfstandige politieke en vooral 
ook economische grootmacht te worden. De vraag naar de identiteit van 
een verenigd Europa, het beginsel van zijn eenheid, begint nu dringend te 
worden. Zij wordt daarbij nog steeds gedefinieerd in relatie tot de gruwe-
lijke wereldoorlogen waaruit het aanvankelijke motief tot Europese eco-
nomische samenwerking was voortgekomen. Dit is evenwel een negatieve 
identiteit.
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Europese	identiteit?

De positieve identiteit waarop Europa zich nu voor wil laten staan zijn 
‘gedeelde Europese waarden’. Wat dat zijn is echter niet duidelijk, maar 
het lijkt vooral om de zogenoemde ‘mensenrechten’ te gaan en natuurlijk 
ons ‘gedeeld respect voor democratie’. Hier stuiten we meteen ook op de 
morele horizon van de jarenzestiggeneratie: wat overblijft als moraal is het 
welzijn van het vrije individu en democratie. In hun abstractheid zijn deze 
noties echter veel te mager om een gevoel van saamhorigheid en gemeen-
schap te scheppen. Ze behoren bovendien zeker niet alleen Europa toe; de 
Verenigde Staten kunnen er minstens zozeer aanspraak op maken!

Er gebeurt hier iets vreemds: Europa definieert zijn identiteit door nu 
juist de vrijheid van het individu ten opzichte van welke groepsidentiteit 
dan ook te benadrukken. De identiteit van de Europese burgers is zoge-
zegd dat hij er nu juist qua Europeaan geen heeft. De Europese identiteit 
blijkt in werkelijkheid vooral een negatieve inhoud te hebben, in de zin dat 
zij slechts concreet wordt door het belang en de inhoud van de nationale 
identiteit te ontkennen. Tegelijkertijd zien we geregeld dat Europa deze 
‘Europese waarden’ moralistisch hanteert in zijn bejegening van anderen.

Wederom blijkt hieruit het negatieve karakter van deze identiteit. Zij 
uit zich vooral als moralistische kritiek en protest: zich gemeenschappelijk 
opwinden over anderen. Democratie en mensenrechten zijn echter geen 
Europese waarden en stichten geen positieve Europese identiteit en saam-
horigheid. Sterker nog, de ideologische miskenning van deze verscheiden-
heid heeft geleid tot een institutionele en juridische convergentie die juist 
divergerende krachten losmaakt.

Ideologische	denationalisering	en	antiburgerlijkheid

Het moralistische motief tot het Europese project ontsprong niet alleen 
aan het dramatische verleden, maar vooral ook aan de latere interpretatie 
die daaraan is gegeven door de naoorlogse elite en de jarenzestiggeneratie. 
De democratische bevrijding van de burger in de negentiende en aan het 
begin twintigste eeuw was gepaard gegaan met een groeiend nationalisme, 
imperialisme, militarisme en een sterke economische wedijver. Oorlog was 
dan ook haar onvermijdelijke consequentie. De divergerende beweging 
van het nationalisme die de eerste helft van de twintigste eeuw had geken-
merkt werd, zoals gezegd, in de tweede helft van die eeuw krachtig beant-
woord door een nieuwe convergerende ideologie van (antinationalistisch) 
kosmopolitisme en Europese economische samenwerking.

De culturele revolutie van de jaren zestig vormde daarin een enorme ka-
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talysator. Men moet hier het quasireligieuze en missieachtige karakter van 
deze ideologische revolutie niet uit het oog verliezen. De kracht van de jaren 
zestig schuilt mede in de haast heilige bezieling waarvan zij doortrokken 
zijn, de droom van een grote vereniging van mensen, een einde aan oorlog, 
geweld en onderdrukking – allemaal het gevolg van (seksuele) bekrompen-
heid en burgerlijk groepsdenken. De ideologie van het vrije individu is een 
nieuw evangelie dat de mensheid kan verenigen in broederschap.

Hier moet men echter niet de vergissing begaan om de werkelijkheid 
te verwarren met ideologie, theologie of levensbeschouwing. Wat men als 
levensideaal verkondigt, welke boeken men leest en welke slogans men uit, 
bepaalt nog niet de zin van dit ideaal, de zin waarin deze boeken en slogans 
ervaren worden. Zoals bij iedere ideologie en religie zichtbaar wordt, zal 
ieder land weer zijn heel eigen antiburgerlijke bewegingen kennen die 
ongemerkt toch weer de eigen nationale identiteit verraden. Nederland zal 
in dat opzicht het moralistische missieland zijn: de geest die zich óók in 
het calvinisme openbaarde neemt nu een andere gedaante aan en past zijn 
boodschap aan. De vrijheid van geweten wordt echter net als bij de Unie 

van Utrecht zowel geëerd als intole-
rant beperkt.

In de vorm van de ontkenning 
van de nationalistische burgercul-
tuur en in de manier waarop het 
vrije individu wordt gepropageerd 
verbergt zich dus al een nationaal 
ethos. In deze ideologische denati-
onalisering verliest men de eigen 

aard uit het oog. Waar eerder nog een zeker zelfbewustzijn bestond om-
trent de nationale eigenheid, daar wordt zij nu actief ontkend of ten minste 
miskend. De politieke en culturele elite zal – hoe goedbedoeld ook – aan 
het volk regentesk een discours opleggen dat in feite een uitdrukking is 
van zelfvervreemding. En daarmee verliest het nu juist de legitimiteit bij 
het volk die voor politiek onmisbaar is. Dat verklaart ook de nationale sen-
timenten die uitbarsten in het nieuwe millennium.

Donkere	wolken

Met de terugkeer van het nationale als een centrale politieke categorie be-
gonnen de donkere wolken boven het Europese project zich samen te pak-
ken. De afwijzing van de grondwet in 2005 was de eerste grote slag voor de 
Europese elite, de financieel-economische crisis is de tweede. De gevolgen 
van de crisis zullen vele malen groter zijn, ook voor Europa – en daarom zal 

Waar eerder nog een zeker 
 zelfbewustzijn bestond omtrent 
de nationale eigenheid, daar 
wordt zij nu actief ontkend  
of ten minste miskend
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zij met alle middelen worden bestreden. Aangezien men nog niet eens aan 
een oplossing is begonnen en de negatieve gevolgen ervan vooral vooruit 
worden geschoven naar de toekomst, moeten de echte harden klappen nog 
komen. Nu al zien we dat de muntunie juist het tegendeel heeft teweeg-
gebracht van wat men verwachtte. Men meende dat de euro monetaire 
stabiliteit zou brengen en dat de verschillende landen economisch zouden 
convergeren. De eurolanden zijn in economische ontwikkelingen en slag-
kracht juist gedivergeerd dankzij de euro – en niet alleen in economische 
zin, zoals we verderop zullen zien. De grote problemen in Zuid-Europa 
zijn mede door de praktijk van de muntunie veroorzaakt.

Mijn grootste bezwaar tegen het Europese ideaal is altijd geweest dat het 
bij gebrek aan culturele samenhang in werkelijkheid vooral een economi-
sche realiteit zou krijgen. Aangezien een gezonde economie altijd ook een 
gezonde ‘cultuur’ vooronderstelt, zal de dominantie van het economische 
in de feitelijke realiteit van de Europese Unie echter niet alleen culturele 
spanningen teweegbrengen, maar uiteindelijk ook die economische slag-
kracht zelf ondermijnen. Dat is mijns inziens wat er momenteel aan de 
hand is. De moraal van het vrije individu uit de jaren zestig die samengaat 
met de neoliberale wind die in de jaren negentig begint aan te wakkeren 
zal in ieder geval ook voor de vormgeving van de Europese Unie beslissend 
worden. Liberalisering, de opening van de interne markt, deregulering 
en het op afstand zetten van de nationale overheid vormen een agenda 
die mede door Europa wordt opgelegd en soms ook warm onthaald en die 
gebruikt wordt door nationale politici en bestuurders. Internationale or-
ganisaties en Brusselse burelen worden trouwens vooral bevolkt door een 
generatie die een kosmopolitische, internationale horizon heeft en zich 
daarin een ideologische voorhoede waant. Zoals eens in de katholieke mid-
deleeuwen wordt hier met behulp van wetenschap een eenheidsideologie 
uitgedacht en ‘geestrijk’ geïmplementeerd: het verenigd Europa als een 
economische grootmacht – die in 2010 de meest concurrerende economie 
ter wereld moet zijn! Weet u nog?

Met deze grootse economische belofte wordt ook het volk verleid en 
warm gemaakt voor de institutionele herinrichting van Europa. De dage-
lijkse propaganda maakt dat vrijwel iedereen gelooft wat hier wordt ver-
kondigd, inclusief vele propagandisten zelf. Met Europa zijn we het best 
toegerust voor de gigantische economische strijd die globalisering heet. 
De euro zal ons daar geweldig bij helpen. Van een Europa zonder grenzen 
wordt uiteindelijk iedereen beter: niet alleen voorkomt het oorlog, maar 
we reizen ook gemakkelijker, krijgen meer economische groei, in de eu-
rolanden kun je overal met dezelfde munt betalen, enzovoort. Er wordt 
echter niet bij verteld dat de huidige omvang van de crisis in Europa mede 
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veroorzaakt wordt door precies dat ongeremde vrije verkeer van met name 
kapitaal. De zogenaamde groei van Europa na de invoering van de euro 
is in wezen een schijngroei geweest die feitelijk vooral een toename van 
schuld was.

De	macht	van	het	geld

Precies dankzij de euro konden zich in Europa bubbels vormen die in de 
oude situatie nooit zo’n omvang hadden kunnen krijgen. Het is mede dank-
zij Europa dat de gehele toezichtsstructuur in de financiële sector steeds 

moeilijker is geworden en de stu-
ring ervan vrijwel onmogelijk. De 
eigenlijke convergentie van macht 
voltrok zich de laatste decennia in de 
wereld van het geld, terwijl Europa 
de macht van de nationale staat ten 
opzichte van de transnationale geld-
macht drastisch heeft ingeperkt. 
Sterker nog, de euro werd een vol-

ledig gedenationaliseerde en gedepolitiseerde munt, waar grondwettelijk 
geen enkele democratische controle meer op kon worden uitgeoefend.

Toen de banken mondiaal in de problemen kwamen, bleek plotseling 
dat de natiestaten wel degelijk hun eigen banken moesten steunen. Plotse-
ling bleek de natiestaat weer de beslissende macht te worden, en die was 
vooral geïnteresseerd in zijn eigen belang. Of was dat schijn? Met minstens 
zoveel recht zou je namelijk kunnen zeggen dat juist de banken en de ver-
zekeraars erin zijn geslaagd de nationale staat – en daarmee dus de belas-
tingbetaler – aan zich te onderwerpen, en wel doordat zij met de doctrine 
van hun eigen onmisbaarheid binnen het systeem ongehoorde kapitaalei-
sen kunnen stellen.

De Europese Unie is opgenomen in dit machtsspel en in de vorm van 
de ecb speelt zij zelfs een cruciale rol in het geheel. Neem alleen maar het 
‘ogenschijnlijk’ onschuldige uitschrijven van leningen tegen een zeer lage 
rente (0,5%), waar banken vervolgens staatsobligaties voor kopen tegen 
veel hogere percentages. Waar jaren geleden werd verkondigd dat staats-
steun aan bedrijfssectoren of industriepolitiek niet meer van deze tijd is, 
worden banken nu gefinancierd op een schaal waarbij de vroegere miljoe-
nensteun een schijntje is. En de Europese Commissie vindt het best. Mario 
Draghi van de ecb doet hetzelfde als Ben Bernanke van de fed: biljoenen 
worden in het financiële systeem gepompt om de banken overeind te hou-
den en de macht van het geldwezen te bevestigen.

Precies dankzij de euro  
konden zich in Europa  
bubbels vormen die in de  
oude situatie nooit zo’n om-
vang hadden kunnen krijgen
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Opvallend is hoe dan ook dat zich momenteel een convergerende dyna-
miek rond het geld manifesteert die tegelijkertijd divergerende krachten 
oproept. Zolang die laatste niet de overhand krijgen, speelt dit de macht 
van het geld juist in de kaart. De politieke zwakte van Europa, dat zijn kaar-
ten hoofdzakelijk had gezet op economische convergentie, veroorzaakt 
op haar beurt een nieuwe politieke dynamiek onder invloed van het geld. 
Het volk beslist allang niet meer door wie het wordt geregeerd en wat voor 
maatregelen er worden uitgevoerd; de financiële markten zorgen daarvoor. 
En omdat het vallen van banken aan het volk wordt gepresenteerd als het 
grote ‘niets’ – een zeer effectieve kapitalistische mythe – is de angst daar-
voor zo groot dat men tot alles bereid is om dat te voorkomen.

Ook hier doet het wonderlijke feit zich voor dat de markt deze kracht 
heeft door de zwakte van de Europese politiek, die op haar beurt weer een 
weerspiegeling is van het gebrek aan saamhorigheid en eensgezindheid 
onder de Europese lidstaten.

Het is precies deze onzekerheid over wat er in Europa nu precies gaat 
gebeuren die de rentes op staatsobligaties van risicolanden weer omhoog-
drijft. Het risico doet zich namelijk voor dat Europa uiteindelijk niet soli-
dair zal blijken te zijn. En precies deze vergroting van risico’s en de angst 
waarmee die gepaard gaat, maakt het mogelijk om binnen Europa een 
nieuwe vorm van politiek te bedrijven waarin met behulp van het kapitaal 
de democratische soevereiniteit van staten verder wordt uitgehold. Pre-
sidenten worden ten val gebracht en zonder al te veel morren vervangen 
door technocraten.

Hier stuiten we op de hoogste tegenspraak van de Europese Unie, die 
zich met name in de eurozone manifesteert. Juist omdat Europa aan de 
burgers is verkocht in termen van economisch voordeel en consumen-
tengemak, druist de feitelijke praktijk van het politiek-economische 
leven in de Europese Unie in tegen de waarden waarmee zij haar eigen be-
schaafdheid meent te moeten uitdrukken. Waar individueel of nationaal 
eigenbelang diende ter legitimatie van de Unie, daar worden uiteindelijk 
ook de zogenaamde ‘kernwaarden’ van Europa aan opgeofferd, namelijk 
vrijheid en democratie. En aangezien dit belang in termen van geld wordt 
uitgedrukt, manifesteert zich nu de plutocratie als de centrale feitelijke 
macht binnen Europa. Terwijl de sociale wetgeving van een land buiten de 
zeggenschap van de Europese Unie valt, grijpen we nu met behulp van de 
financiële markten en het imf in deze wetgeving in. Juist de deelname aan 
de euro maakt dat het zelfbeschikkingsrecht van het land uit handen is 
gegeven en aan een externe economische rationaliteit wordt onderworpen. 
Sommigen juichen misschien een dergelijke ‘convergentie’ in Europa toe, 
maar de vraag is wat ondertussen bij de bevolking gebeurt.
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Besluit:	nieuwe	spanningen	tussen	landen

Natuurlijk, dergelijke opvattingen komen ook voort uit de behoefte om de 
eigen welvaart zeker te stellen. Precies omdat we niet willen bloeden voor 
Europa, zal Europa zwak blijven en kunnen we alleen maar hopen dat het 
‘strenge systeem’ ons kan beschermen. Ondertussen bezweren we het hui-
dige probleem alleen door te stellen dat we een echt streng systeem gaan 
maken, waardoor het zich in de toekomst niet meer kan voordoen. Daar-
mee hebben we echter nog geenszins de oplossing voor het probleem en 
groeit ondertussen de schuldenberg verder door. Zodra een land als Neder-
land bovendien zelf in de problemen komt, menen we plotseling dat het 
systeem voor ons misschien toch net even wat anders dient te werken.

Hoe dan ook, het systeem blijft alleen maar bestaan zolang mensen erop 
vertrouwen dat het hun welzijn daadwerkelijk ten goede komt. De vraag 
is natuurlijk of we er wel op vertrouwen dat degenen die zich binnen dit 
systeem manifesteren wel het goede met ons voorhebben. Daartoe is weer 
nodig dat het systeem is ingebed in een gedeelde ervaring van een gemeen-
schappelijk goed – het thema waarmee we begonnen. Precies echter omdat 
we in een economische rationaliteit leven waarin de idee van gemeen-
schappelijk goed geen inhoud meer heeft, en Europa slechts een negatieve 
identiteit kent, is dit vertrouwen in het systeem en zijn spelers zeer broos. 
Het systeem kan namelijk ook zomaar ervaren worden als het machtsmid-
del waarmee de ene groep (of het ene land) de (het) andere onderdrukt.

En zo ontstaan nieuwe spanningen tussen landen, spanningen die zelf 
in conflicten kunnen uitmonden. Dat is wat momenteel binnen Europa 
al zichtbaar begint te worden – en wat de komende tijd ongetwijfeld nog 
regelmatig de kop zal opsteken. Dat is ook de diepere crisis waarin wij ver-
keren: de huidige Europese Unie is een unie die wordt getekend door angst 
en wantrouwen in plaats van door vrijheid en vertrouwen. Zo is ook de euro 
geen munt waar we echt blij mee zijn en waar we onszelf werkelijk in her-
kennen; we zijn vooral bang voor de gevolgen wanneer hij er niet meer zou 
zijn. Tegelijkertijd zijn we ook bang voor de gevolgen wanneer het onze 
munt blijft. Op deze angsten wordt zowel door voor- als tegenstanders 
ingespeeld.

Mede dankzij de euro is de eigen financieel-economische speelruimte 
van lidstaten sterk afgenomen. Dat maakt de munt ook zo’n slecht instru-
ment voor de sturing van de zeer verschillende situaties waarin landen 
economisch verkeren. De euro vraagt in zekere zin om problemen. Een 
verhoging van de rentestand is voor de economie van het ene land goed, 
maar voor het andere land juist weer slecht.

We zijn hoe dan ook sterker dan ooit afhankelijk geworden van andere 
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landen. We moeten dus tot systeemeisen oproepen, want het economisch 
falen van het ene land kan beslissend worden voor de begroting, het spaar-
geld en de pensioenen van het andere. Het is precies deze onderlinge af-
hankelijkheid die onze controledwang oproept, maar die tegelijkertijd ook 
spanningen oproept.

De angstaanjagendste gedachte is misschien nog wel dat de overgrote 
meerderheid van de oorlogen na de Tweede Wereldoorlog geen oorlogen 
tussen staten waren, maar burgeroorlogen. Daaruit blijkt eens te meer dat 
juist ook het institutioneel willen samenhouden van volken die in zichzelf 
te ver uiteenlopen in levensstijl, niet altijd pacificeert, maar juist ook tot 
conflicten kan leiden. En dat is nu precies wat de geschiedenis van Europa 
ons heeft geleerd – niet alleen gedurende de middeleeuwen, maar ook in 
de jaren negentig op de Balkan.

Langzaam begint duidelijk te worden dat de Europese Unie misschien 
niet alleen een instituut is dat vrede brengt, maar dat zij ook verdeeld-
heid kan zaaien. De historische beweging van convergentie en divergentie 

neemt in dit technisch-economisch 
tijdperk de vorm aan van een strijd 
tussen geld en politiek. Zolang 
Europa geen politiek antwoord 
weet te vinden op de macht van het 
geld – dat wil zeggen: het geld zijn 
plaats wijst in termen van een ge-
meenschappelijk goed – zal deze 
geldmacht Europa steeds verder 

verdelen. In dat geval zullen vermoedelijk binnen niet al te lange tijd ver-
schillende Europese volkeren in opstand komen en zal om te beginnen 
de eurozone uiteenvallen. De institutionele desintegratie die dat teweeg-
brengt zal echter weer tot nieuwe internationale bondgenootschappen 
leiden, die dan niet gegrond zijn in de gemeenschappelijke afkeer van 
culturele eigenheid, maar veeleer die eigenheid als uitgangspunt neemt.

Het wordt duidelijk dat de  
Europese Unie niet alleen  
een instituut is dat vrede 
brengt, maar dat zij ook  
verdeeldheid kan zaaien

 Noten

1 Deze bijdrage is een bewerking in 
verkorte vorm door de cdv-redactie, 
waarmee de auteur heeft ingestemd, en 
is oorspronkelijk verschenen in: Ad Ver-
brugge, ‘De twee zielen van Europa’, in: 
Has Klerx en Annemarie Hinten (red.), 

Twee zielen in één borst. Nijmegen: Valk-
hof Pers, 2013. Dit essay zal tevens in 
bewerkte vorm deel uit maken van het 
tweede deel van Staat van verwarring, 
waarvan het eerste deel reeds is versche-
nen. Zie daarvoor: Ad Verbrugge, Staat 
van verwarring: het offer van de liefde. 
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2013.
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De	Europese	samenwerking	verkeert	in een legitimiteitscrisis. Het 
zijn niet zozeer de details van de samenwerking die burgers hebben ver-
vreemd van de Europese samenwerking, maar het niet kunnen plaatsen 
van wetgeving en besluiten in een groter geheel.1 Het ontbreken van een 
Europese gedachte, het dieperliggende waarom gecombineerd met de eco-
nomische crisis, heeft de Europese samenwerking in een existentiële crisis 
doen belanden. Deze Europese gedachte zal daarom een wedergeboorte 
moeten beleven. Er zal opnieuw moeten worden gekeken naar hoe we een 
gezamenlijke toekomst willen invullen. Het lijkt erop dat de geschiedenis 
en ontwikkeling van de eu dezelfde patronen volgen als organisaties in het 
algemeen. Op basis hiervan is het mogelijk een viertal toekomstscenario’s 
te schetsen. Het is aan politiek leiders om aan de hand daarvan een duide-
lijke opdracht van de Europese burgers te krijgen en vervolgens hun ver-
antwoordelijkheid te nemen.

De noodzaak van politiek 
leiderschap in Europa

Beusmans is secretaris van de werkgroep Europa en stafmedewerker bij het Weten-
schappelijk Instituut voor het CDA. Hardjono is hoogleraar kwaliteitsmanagement 
aan de Erasmus Universiteit en fellow bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Een belangrijk kenmerk van de democratische rechtsstaat 
is dat de uitoefening van de macht door de overheid er altijd 
op een wettelijke grondslag moet berusten. Bij de goedkeu-
ring van de Europese verdragen heeft de wetgever zich veelal 
enthousiast opgesteld, maar zich niet altijd met voldoende 
ernst beraden over hoe de overdracht van bevoegdheden aan 
de EU zich verhield tot de Grondwet. Nu de Europese samen-
werking door veel burgers als controversiëler wordt ervaren, 
zou het goed zijn als de wetgever bij de toekomstige overdracht 
van bevoegdheden aan de EU een zwaardere procedure volgt.

door Hubert Beusmans & Teun Hardjono
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De	Europese	gedachte

Wat is Europa? Een continent, een gevoel, een ideaal of een institutie? 
Waar het ooit ging om de Europese gedachte, lijkt het enkel nog te gaan 
over de eu als een instituut. Het Europese ideaal is verloren geraakt, on-
zichtbaar geworden en niet langer een argument in het debat. Er is een 
wezenlijk verschil tussen de Europese gedachte en het instituut. Voor de 
toekomst van Europa is dit verschil – tussen Europa als gevoel en de eu als 
ambtelijk apparaat – essentieel.

Europa als gevoel gaat verder dan het opstellen van regels en het oplos-
sen van grensoverschrijdende problematiek. Sinds Karel de Grote zijn rijk 
stichtte om orde te creëren in de toen heersende machten op het continent 
is de Europese gedachte een verlangen geworden om samen te werken, 
daarbij appellerend aan een historische verantwoordelijkheid en een ge-
zamenlijke culturele erfenis.2 Meerdere pogingen zijn ondernomen om, 
vrijwel altijd door oorlog, van Europa één rijk te maken. Steeds ging dit 
gepaard met de oprichting van instituties en machtscentralisatie.

Ook binnen de eu wordt geregeld gepleit voor verdere machtscentrali-
satie; dit als de afronding van het realiseren van het Europese ideaal, of als 
antwoord op de trage besluitvorming en het gebrek aan eensgezindheid. 
Anderen verzetten zich daar heftig tegen en wijzen erop dat het Europese 
ideaal uitgaat van de geëmancipeerde, mondige burger, die via democra-
tische besluitvorming zijn verantwoordelijkheid weet te nemen. Het grote 
verschil tussen de Europese samenwerking en centrale machtsstructuren 
uit het verleden is dat de eu nu juist niet tot stand is gekomen door middel 
van oorlog. De huidige Europese structuur wordt gekenmerkt door een 
subtiel evenwicht dat de soevereiniteit van staten waarborgt en tegelijker-
tijd de Europese volkeren met elkaar verbindt.

Via	Maastricht	naar	nu

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog waren er pogingen tot Europese 
samenwerking, bijvoorbeeld de economische samenwerking tussen 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gedurende de Eerste Wereldoor-
log, waarmee een grotere efficiency werd bereikt bij de aanschaf van oor-
logsmaterieel en voedsel. De grondleggers van Europa, Jean Monnet en 
Robert Schuman, zagen Europese landen echter in oude patronen verval-
len. Economische belangen moesten daarom worden gekoppeld aan een 
gemeenschap van volkeren. Schuman verwoorde dat als volgt: ‘Door de 
samenvoeging van de basisproductie en de instelling van een nieuwe Hoge 
Autoriteit (…) zal dit voorstel de eerste concrete grondslagen leggen voor 
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een Europese volkerengemeenschap, welke onmisbaar is voor het behoud 
van de vrede.’3 Een belangrijk element van de Europese gedachte is dus 
het verenigen van de Europese volkeren. Ook Churchill verwoorde deze 
noodzaak: ‘And why should there not be a European group which could 

give a sense of enlarged patriotism 
and common citizenship (…) In 
order that this should be accomplis-
hed, there must be an act of faith in 
which millions of families speaking 
many languages must consciously 
take part.’4 Een ‘act of faith’ dus.

De Europese gedachte heeft in 
verschillende fasen haar huidige institutionele vorm gekregen. Zoals bij 
het ontstaan van elke nieuwe organisatie, werd in de initiële fase verwezen 
naar de noodzaak de handen ineen te slaan, de boodschap te verspreiden, 
te beargumenteren dat dit de juiste filosofie is. Het betekent inhoud geven 
aan een door velen gevoeld verlangen, ‘nooit meer oorlog’. Maar dat alleen 
is niet genoeg. Er moet ook een bereidheid zijn om beschikbare middelen 
te herverdelen, kansen die zich voordoen ook daadwerkelijk te grijpen, 
samen te werken en scherp zicht te hebben op wat wel kan en wat niet. 
Waar men dan vervolgens op mag hopen, gebeurde ook. Budgetten wer-
den flexibel ingezet, processen en procedures opnieuw ontworpen en een 
ongedefinieerd, maar sterk saamhorigheidsgevoel ontstond. Deze ontwik-
keling ging gelijk op met een aantrekkende economie, ruimte voor onder-
nemerschap en een grote mate van inventiviteit en lateraal denken. En last 
but not least: de Europese founding fathers hadden een helder idee over 
samenwerking in Europa.

Zo’n creatieve en innovatieve periode (circa 1945-1950) vol euforie kan 
niet lang duren. De kans bestaat dat de idealen die eraan ten grondslag 
liggen bij de realisatie daarvan uit elkaar groeien. Als vanzelf kwam de Eu-
ropese samenwerking in de volgende fase (circa 1950-1970), gericht op het 
effectief maken van het ideaal. Het streven naar effectiviteit legitimeerde 
de oprichting van Europese instellingen, geconcretiseerd in wetgeving en 
uitbreiding van de Europese ruimte. Het Europese landbouwbeleid en de 
interne markt vormen daarin de meest vergaande samenwerking, maar 
ook een sociale agenda kreeg vorm. De Europese economie groeide, Eu-
ropa wist zijn positie in de wereld te versterken. De richting – een groter 
Europa met een sterke interne (beschermde) markt – werd duidelijker en 
de plannen concreter. Maar gedurende de decennia van samenwerking die 
volgden op de formulering van deze Europese gedachte veranderde deze 
van middel in doel. Een werkelijk effectieve organisatie toont ook syner-

Een belangrijk element van 
de Europese gedachte is het 
verenigen van de Europese 
volkeren
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gie, maar die ontstond in Europa niet of nauwelijks. De Europese gedachte 
erodeerde naarmate de stabiliteit onder de samenwerkende landen van-
zelfsprekender werd en de welvaart toenam.

De Europese integratie werd een doel op zich. Wellicht de belangrijkste 
mijlpaal tot nu toe is het Verdrag van Maastricht (1992). Naast de emu, de 
gemeenschappelijke munt, werden er pogingen gedaan om ook verder-
gaande politieke samenwerking te bewerkstelligen.5 Aan een gemeen-
schappelijk waardesysteem, tussen bijvoorbeeld de oude en potentiële 
nieuwe lidstaten, werd echter niet gewerkt.

Achteraf kan worden geconstateerd dat reeds in de jaren negentig is 
nagelaten de Europese gedachte opnieuw te agenderen, ook al deed Neder-
land tijdens zijn voorzitterschap in 2004 een poging om een Europese nor-
men-en-waardenagenda op te stellen.6 Nu de huidige economische crisis 
ook de Europese landen in het hart treft, lijkt het erop dat de oorspronke-
lijke gedachte de Europese samenwerking niet langer legitimeert. Kortom, 
om een desintegratie van Europa te voorkomen, is een wedergeboorte van 
de Europese gedachte nodig – een gedachte die de Europese samenwer-
king niet als doel, maar als middel ziet voor vrede en stabiliteit en de daar-
uit voortkomende welvaart.

De	situatie	nu:	Europa	in	een	sterk	veranderende	wereld

We bevinden ons nu op het snijvlak van een nieuwe periode in de Europese 
samenwerking. Met onder meer de opkomst van het internet, explosief 
toegenomen mobiliteit en het ontstaan van een mondiale markt is de reali-

teit waarin de eu acteert immers ver-
anderd ten opzichte van de periode 
waarin deze is opgericht. We zien 
dat systemen en instituties waar we 
lang op hebben vertrouwd van hun 
voetstuk zijn gevallen. Denk aan 
het financiële systeem, de rol van de 

media bij de informatievoorziening, de positie van de wetenschap, maar 
zeker ook aan het functioneren van de democratie. Door de toegenomen 
internationalisering zijn deze problemen, die voorheen op nationaal ni-
veau konden worden aangepakt, een Europees probleem geworden.

Deze nieuwe realiteit vraagt om een omslag in het denken over Europa en 
vereist verandering en hervorming. Deze sterk veranderende wereld zorgt 
echter ook voor veel onbehagen en onzekerheid bij burgers. Populistische 
partijen spelen daarop in en vinden gehoor bij een substantieel deel van de 
bevolking. Voor velen is Europa één van de belichamingen van het afbrokke-

We bevinden ons op het snijvlak 
van een nieuwe periode in de 
Europese samenwerking
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len van vertrouwde structuren en onwankelbaar gedachte zekerheden.
De Europese gedachte is zo een ‘Europees project’ geworden; een kos-

ten-batenafweging, waarin voornamelijk economische en institutionele 
argumentaties de Europese samenwerking zijn gaan overheersen. Europa 
is daarmee steeds verder van de burger komen te staan. De economische 
samenwerking heeft burgers weliswaar meer welvaart opgeleverd, maar 
deze materiële vooruitgang alleen blijkt geen duurzame pijler voor le-
gitimatie. De angst de verworven welvaart weer te verliezen – allerminst 
onbegrijpelijk gezien de huidige (euro)crisis – voedt het wantrouwen en 
leidt tot een lagere onzekerheidstolerantie. Een technische en formele 
reactie creëert echter geen mentale betrokkenheid van burgers bij Europa. 
Hetzelfde geldt voor het aanvoeren van cijfers als argumenten in het debat. 
Juist de economische en institutionele discussie reduceert Europa tot een 
kosten-batenanalyse en Europa lijkt daarmee de steun van de burger ge-
heel te verliezen.

Toekomstscenario’s

De patronen die men ziet bij de groei en ontwikkeling van organisaties 
zijn duidelijk herkenbaar in de ontwikkelingsgeschiedenis van de eu. Op 
grond daarvan zijn vier toekomstscenario’s denkbaar:

1. de eu doet niets en we gaan op dezelfde voet verder;
2. de eu doet een stap terug;
3. lidstaten repareren wat niet goed is gegaan in het functioneren van eu; of
4. de eu doet een stap voorwaarts waar sociale samenhang en een nieuwe 

visie op Europa de basis vormen voor verdere integratie, bijvoorbeeld op 
basis van het idee van concentrische cirkels.7

Uitgangspunt bij alle scenario’s moet zijn om de betrokkenheid van de 
burger bij de besluitvorming beter te waarborgen. Politieke leiders moeten 
beter beargumenteren waarom keuzes worden gemaakt. Echter, ook de 
nationale politici moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen wanneer 
het gaat om Europese samenwerking. Nationale politici zijn immers de 
‘bekende gezichten’, vertegenwoordigen het nationale belang en hebben 
een groter mediabereik dan Europese politici.8

Het eerste scenario: de eu gaat op dezelfde manier verder. Het werken 
aan verdere Europese integratie gaat door middel van correcties, waarbij de 
actuele situatie de directe aanleiding is en tevens als drukmiddel wordt ge-
bruikt om tot afspraken te komen. Het gevoel voortdurend in crisis te verke-
ren met steeds weer een onzekere uitkomst, niet zelden op de korte termijn 
gericht, weerhoudt de eu ervan te komen tot een werkelijke langetermijn-
visie en vermijdt daarmee ook het debat daarover. Men doet alsof ‘de keizer 
kleren draagt’, en de uitkomst is zowel in negatieve als positieve zin ongewis.
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Het tweede scenario: de eu doet een stap terug. Minder landen, minder 
complexe systemen en een focus op de effectiviteit van de samenwerking, 
waarbij elk land voor zichzelf bepaalt of het bijdraagt aan het eigenbelang. 
Het gevolg is een moeilijk te berekenen, maar ongetwijfeld zeer omvang-
rijke kapitaalvernietiging9 en een verlies aan Europese saamhorigheid. Dat 
laatste zou wel eens kunnen betekenen dat het oorspronkelijke naoorlogse 
ideaal van ‘nooit meer oorlog’ niet alleen in de vergetelheid raakt, maar 
zelfs op het spel wordt gezet.

Een derde scenario is het repareren van wat niet goed is gegaan, oftewel 
de structuren en systemen zo inrichten dat kritische zelfreflectie beter 
mogelijk wordt en de sociale cohesie binnen Europa wordt versterkt. De 
vraag is wel of dit laatste succesvol kan lukken, zolang de focus enkel op de 
materiële kant van de Europese samenwerking gericht blijft.

Het vierde scenario is het doen van een stap voorwaarts. Dit opent vervol-
gens mogelijkheden voor een fase van nieuwe creativiteit en innovatie, waar-
in succesvol kan worden geanticipeerd op de huidige geopolitieke vraag-
stukken en het beter benutten van wetenschap en technologie. Daarvoor is 
eerst nodig dat de eu flexibeler wordt met meer vrijheden aan de basis, in 
het besef dat keuzes die aan de basis worden gemaakt, gebaseerd zijn op ge-
deelde waarden en een gezamenlijke historie. Voorwaarde is wel dat Europa 
financieel op orde is en de mogelijkheid wordt geboden aanwezige midde-
len anders en vooral flexibel in te zetten. Gewerkt moet worden aan een beter 
bewustzijn van wat Europa aan kennis en vaardigheden te bieden heeft en 
welke marktmogelijkheden dat biedt. Maar eerst en vooral moet er gewerkt 
worden aan de sociaal-culturele eenheid die Europa is. De eenheid in diver-
siteit van de Europese volkeren moet meer worden gezocht.10 Nadruk leggen 
op het culturele, wetenschappelijke, historische erfgoed en de economische 
kracht van Europa is daarbij een belangrijke hefboom, waarbij, complemen-
tair aan de eu, de Raad van Europa een belangrijkere rol kan spelen.

Even belangrijk is dat het gebrek aan (geïnstitutionaliseerde) reflectie 
wordt opgeheven. Uiteraard hoort daar ook veranderingsbereidheid bij. 
Uiteindelijk moet dat leiden tot een nieuwe, maar vooral ook collectieve 
visie op Europa, dat een ideaal, uitgedrukt in herkenbare waarden, maar 
tegelijkertijd ook een Europese droom toont. Een visie die tevens het na-
oorlogse ideaal van ‘nooit meer oorlog’ volledig insluit, ook al zullen we 
het er minder expliciet over hebben.

Europa	in	de	nabije	toekomst:	uitdagingen

Geopolitiek vindt er momenteel een aardverschuiving plaats waarbij een 
vertrouwde machtsbalans verandert. Bij de oprichting van de eu werkte 
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het plaatsen van grondstoffen onder gemeenschappelijke noemer conflict-
vermijdend. Deze supranationale beweging zal nu naar een mondiaal ni-
veau moeten worden vertaald. De Europese landen bevinden zich immers 
in een wereld waar de vraag van opkomende landen naar grondstoffen de 
mate van schaarste zal bepalen. Maar ook zullen de Europese landen in 
gezamenlijkheid een rol moeten spelen bij geopolitieke vraagstukken van 
vrede en veiligheid. Deze vraagstukken zijn op het niveau van de individu-
ele landen immers niet langer oplosbaar.

Voor zijn veiligheid zal Europa meer dan in de afgelopen vijftig jaar zelf 
verantwoordelijk worden, nu de Verenigde Staten hun aandacht groten-
deels verleggen naar het Verre Oosten. Dit vereist een nieuwe ‘mindset’ 
van Europese landen. Bovendien wordt de Europese veiligheid sterk be-
ïnvloed door de groei van de wereldbevolking. De mobiliteit die dit met 
zich meebrengt zorgt voor een opdringerige culturele interactie. Migratie 
heeft ervoor gezorgd dat de diversiteit aan culturele achtergronden in de 
westerse samenleving enorm is toegenomen. Het Westen wordt daardoor 
gedwongen na te denken over de eigen cultuur en identiteit. Sommigen 
zien dit als een stimulans voor samenwerking en ervaren dit als bron van 
creativiteit, maar een ander deel van de bevolking ervaart het als bedrei-
gend voor de verworven zekerheden en de eigen identiteit.11 De spannin-
gen die dit oplevert zetten bestaande westerse waarden onder druk. Het 
is daarom van belang dat Europeanen zich meer bewust worden van de 
eigen historisch gevormde waarden.12 De rest van de wereld kent immers 
een groeiend zelfbewustzijn waarbij Europa niet kan achterblijven. Deze 
immateriële kant van de Europese gedachte is essentieel om de Europese 
volkeren te verbinden.

Ten slotte zal het milieu een belangrijke stempel drukken op alle hiervoor 
genoemde uitdagingen. Het veranderende klimaat en de milieuvervuiling 
zullen zorgen voor mobiliteit, regionale conflicten, geopolitieke spannin-

gen en economische afhankelijk-
heid. Europa zal op basis van zijn 
technologische voorsprong een 
duurzame agenda voor de wereld 
moeten opstellen om zo conflicten 
te helpen voorkomen. Tegen de ach-
tergrond van deze vier uitdagingen 
(grondstoffen, vrede en veiligheid, 

westerse waarden en milieu) moet een visie op Europa worden gevormd die 
de historische continuïteit waarborgt en legitimiteit biedt voor nieuwe vor-
men van Europese samenwerking.

Tegen de achtergrond van  
de uitdagingen die op ons 
afkomen moet een visie op 
Europa worden gevormd
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Belang	van	politiek	leiderschap

Inmiddels lijkt de betrokkenheid van burgers bij Europa geheel afwezig. 
Dit heeft enerzijds met een gebrek aan vertrouwen te maken en anderzijds 
met de toegenomen complexiteit van het moderne leven. Veel burgers 
hebben bovendien het vertrouwen verloren in oude politieke partijen. 
Bestuurders lijken vooral het eigen belang te dienen. Daar staat tegenover 
dat de complexiteit van verschillende beleidsterreinen vraagt om boven-
gemiddelde kennis, altijd al gelegen bij een klein deel van de bevolking. 
Zolang deze ‘elite’ (politici, maar ook captains of industry, bestuurders en 
mensen op maatschappelijke posities) haar plaats en verantwoordelijkheid 
kent, kan zij het algemeen belang dienen en een samenleving vormgeven 
die rekening houdt met alle burgers.

Deze ‘bovenlaag’ van de bevolking heeft echter als gevolg van een 
vertrouwensbreuk het veld moeten ruimen. Niet onterecht werd door 
het electoraat geconcludeerd dat bestuurlijke kwaliteiten beter niet per 
definitie aan de zittende elite moeten worden toebedeeld. Elitair lijkt 
immers synoniem geworden voor profiteren van het algemeen belang. 
Waar het aan ontbreekt zijn mensen die het algemeen belang weten te 
dienen en te waarborgen. ‘Er is (echter) niets mis met het woord elitair. 
Zolang het niet betekent “voor een kleine groep bestemd”, is elitair geen 
vies woord. Zolang elitair betekent: intelligent, ervaren, verdiepend, cre-
atief, en esthetisch prikkelend, is het iets waar we allemaal naar zouden 
moeten streven. In ons werk, en in de publieke ruimte. Wat we moeten 
voorkomen, is te eisen dat iedereen dezelfde houding hanteert, dezelfde 
gemoedstoestand, dezelfde innerlijke behoefte aan oppervlakkigheid. 
Want wie dat doet, stelt zijn doelen verkeerd en creëert eerder meer con-
flicten dan minder.’13

We zullen dus moeten streven naar nieuwe politieke leiders die de kwa-
liteiten zoals hiervoor genoemd bezitten en die op basis van vertrouwen 
binnen de complexiteit van Europese samenwerking het algemeen belang 
waarborgen. De afstand en het gebrek aan betrokkenheid van de bevolking 
bij de Europese besluiten moet dus worden gedicht op basis van karakter 
en persoonlijke kwaliteiten van een nieuwe generatie leiders. Dit sluit aan 
bij de roep om krachtig politiek leiderschap in Europa.

 Noten

1 Zie Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Europa in Nederland. 
Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2007. In dit rapport wordt gecon-
cludeerd dat Europa tot het referendum 
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over welk Europa we willen dan over de 
vraag ‘meer of minder Europa?’.

2 Zie bijvoorbeeld Alessandro Barbero, 
Charlemagne. Father of a continent. 
Vertaald door Allan Cameron. Berkeley: 
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In 1973 werd Ruud Lubbers minister van Eco-

nomische Zaken en kwam hij voor het eerst 

in aanraking met Brussel en Europa. ‘Ik deed 

toen veel energie, waaronder natuurlijk de 

oliecrisis.’ Het beeld van die tijd is zowel een 

Europa in wording als het naderende ge-

boorteuur van het cda.

Als Lubbers in 1978 fractievoorzitter van 

het cda wordt, heeft hij reeds de nodige 

ervaring in Europa opgedaan, maar dat 

komt in een stroomversnelling als hij in 1982 

minister-president wordt. ‘Het kwam voor 

mij als een verrassing: Dries van Agt ging 

onverwacht heen in de herfstnevelen en Jan 

de Koning wilde hem niet opvolgen. Na de 

verkiezingen werd ik premier en kreeg qua-

litate qua zitting in de Europese Raad.’

Begin jaren tachtig bestaat de Europese 

samenwerking uit tien staten. Het Europa 

van de Zes heeft dus een zekere verbreding 

gekregen en de Europese christendemocra-

ten spelen er een belangrijke rol. ‘Europa is 

dan nog duidelijk een christendemocrati-

sche creatie. Als cda konden we daar goed 

in meedraaien, zeker nu oude scheidslijnen 

waren overwonnen.’

‘Hoog tijd dat de losse eindjes van 
Maastricht aan elkaar worden geknoopt’

In gesprek met Ruud Lubbers

door Maarten Neuteboom & Ruud Helmink

Neuteboom is redacteur van Christen Democratische Verkenningen. Helmink is voor-
malig beleidsmedewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Ondanks het succes van het Verdrag van Maastricht bleef het verdrag 
in bepaalde opzichten onvoltooid. Er ontbrak een aantal verdere 
afspraken, die verderop in de negentiger jaren hun beslag hadden 
moeten krijgen. ‘Ik ging er toentertijd van uit dat tegelijk met het 
begin van de Euro, als er ongeveer vijf jaar na Maastricht voldoende 
discipline was gebleken, bij die gelegenheid ook het “onvoltooide” 
Maastricht voltooid zou worden. Niet dus. En daarvoor werd later een 
grote prijs betaald.’
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reizen naar Straatsburg en andere confe-

renties meer en meer verbonden voelen. Als 

je Jan de Koning zou vragen waar het cda is 

geboren, zou hij antwoorden: “Zeker voor de 

helft in de auto’s op weg naar Straatsburg.” 

Er liepen dus dingen samen: de christende-

mocraten die Europa bouwden en de vor-

ming van het cda in Nederland.’

‘Als men mij nu vraagt hoe het komt 

dat mensen zo anti-Europa zijn, dan ben 

ik geneigd te zeggen dat dit komt doordat 

het cda – en in bredere zin de Europese 

christendemocraten – sterk aan betekenis 

en relevantie hebben ingeboet in Europa. Je 

kunt het ook omdraaien en zeggen dat dit 

verval te maken heeft met de opstelling over 

Europa, maar dat geloof ik niet. Er is in heel 

Europa, zowel in de politiek als in de samen-

leving, een zekere moeheid met de christen-

democratie ontstaan. Ieder land heeft dan 

zijn eigen verhaal. Maar het staat vast dat de 

christendemocraten de trekkers van Europa 

waren.’

Hoe zou u de situatie in Europa in de 
jaren tachtig willen omschrijven? Want 
dat waren cruciale jaren waarin de inter-
ne markt werd gevormd. Hierop voort-
bouwend zou later in het Verdrag van 
Maastricht de afspraak worden gemaakt 
om te komen tot één gemeenschappelijke 
munt.

‘Begin jaren tachtig werden we als Europese 

Raad geconfronteerd met de zogenaamde 

“eurosclerose”. In vergelijking met de Ver-

enigde Staten en Japan schoot Europa tekort 

in dynamiek, innovatie en concurrentiever-

mogen. Het was onze taak de eurosclerose te 

overwinnen. Jacques Delors bleek daarin een 

gouden greep. Hij meende dat de interne 

In 1992 sloot Lubbers het Verdrag van 

Maastricht. Nederland pleitte in de aanloop 

daarvan voor een politieke unie, maar kreeg 

nul op het rekest. ‘François Mitterrand wilde 

niet en Helmut Kohl ging daarin mee.’

De Europese Unie staat vandaag de dag 
onder meer kritiek dan ooit en de euro 
verkeert in zwaar weer. Het cda is altijd 
hartstochtelijk voorstander geweest 
van de Europese eenwording, maar ook 
daar klinken in toenemende mate kriti-
sche geluiden. Hoe ziet u de relatie tus-
sen de christendemocratie en de Europese 
samenwerking?

‘Europa is gemaakt door christendemocra-

ten, zoals Konrad Adenauer, Alcide de Gas-

peri en Robert Schuman. Toen ikzelf aan de 

slag ging in Europa wist ik mij geïnspireerd 

door de verhalen over deze inmiddels histo-

rische figuren.’

‘De christendemocratie is vanaf het begin 

een emancipatiebeweging. Men kwam op 

voor het recht van burgers om zich vanuit 

hun eigen identiteit en waarden te organi-

seren in eigen maatschappelijke verbanden. 

De antirevolutionairen deden dit voor de 

“kleine luyden” en de kvp voor het katho-

lieke volksdeel. Na de Tweede Wereldoorlog 

volgde een nieuwe emancipatieronde. Niet 

alleen werd de verzorgingsstaat tot stand 

gebracht, maar ook Europa werd daarin be-

trokken. Solidariteit was voor de grondleg-

gers van Europa een fundamentele waarde.’

‘Omgekeerd speelde Europa ook een rol 

bij de totstandkoming van het cda. Veel 

mensen die zich daar destijds voor inzetten, 

waren op dat moment Europarlementariër. 

De Europarlementariërs van kvp, arp en 

chu gingen zich tijdens hun gezamenlijke 
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‘Hoog tijd dat de losse eindjes van Maastricht aan elkaar worden geknoopt’
In gesprek met Ruud Lubbers
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“Daar gaan we een dure prijs voor betalen.” 

Hij vond het heel riskant dat we te snel met 

te veel landen wilden uitbreiden. De nood-

zaak om Europa te verdiepen – dat was ook 

het project waarmee we de eurosclerose 

poogden te overwinnen – zou daarmee ver-

loren gaan. Hij predikte dus geduld: eerst 

verdiepen en ook niet met te veel landen, 

anders was het te weinig solide voor uitbrei-

ding. Wat Kohl wilde, ging kortom veel te 

hard.’

Het Verdrag van Maastricht betekende een 
omvangrijke verdieping van de Europe-
se Gemeenschap. Behalve een nieuwe en 
hechtere samenwerkingsstructuur werd 
hier ook besloten om te komen tot een 
gezamenlijke munt. Hoe kijkt u daar nu, 

markt het belangrijkst was en wilde ook het 

bedrijfsleven daar nadrukkelijker bij betrek-

ken. Er kwam bijvoorbeeld een European 

Round Table of Industries, die een enorme 

boost heeft gegeven aan de interne markt.’

‘Er speelde echter in die tachtiger jaren 

natuurlijk nog veel meer. In 1981 was Grie-

kenland erbij gekomen en in 1986 volgt de 

uitbreiding met Spanje en Portugal. In de 

tweede helft van de jaren tachtig gaat de 

Muur vallen. Dat was een heerlijke tijd, maar 

het schiep tegelijkertijd een probleem. Kohl 

wilde de landen achter het IJzeren Gordijn 

op termijn toelaten. Er heerste een sfeer van 

uitbreiding.’

‘Frans Andriessen, destijds vicevoorzit-

ter van de Commissie, heeft daar toen stevig 

stelling tegen genomen en waarschuwde: 



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

66

Europese	realiteiten	en	het	functioneren	van	de	Unie

een single currency niet was geregeld, had 

afgesproken moeten worden ten tijde van de 

creatie van de euro.’

In de ogen van velen ligt de kiem van de 
huidige eurocrisis in Maastricht. Waar is 
het in uw beleving precies fout gegaan?

‘In de tweede helft van de jaren negentig, 

toen de euro werd ingesteld en de ecb werd 

opgericht. Op dat moment had men ook de 

losse eindjes van het Verdrag van Maastricht 

aan elkaar moeten knopen. Een sterke en 

solide gezamenlijke munt kan namelijk 

niet zonder goede governance. Dat betekent 

eigenlijk dat Europa een minister van Finan-

ciën nodig heeft in de Europese Commissie, 

en dat de ecb een volledig centrale bank is. 

In feite had men dus ook toen een banken-

unie moeten oprichten.’

‘Eerlijkheidshalve moet wel worden 

opgemerkt dat in de negentiger jaren geen 

lid van de Europese Raad enige notie had 

van wat er gebeurde op Wall Street en in de 

London City. Daar had men een nieuwe vorm 

van bankieren uitgevonden, wat later een 

ramp bleek, toen Lehman Brothers instortte. 

Natuurlijk had men wel financieel toezicht 

ingesteld met Basel i, Basel ii en recenter 

Basel iii, maar in termen van governance 

was het telkens too little, too late. Dus bij 

dat tekort in het management van de euro 

– noem het de onvoltooide euro – moet ik 

bekennen dat ook ondergetekende in de 

jaren negentig toen hij Maastricht tekende 

geen Ahnung had van wat toen in zijn draag-

wijdte en consequenties nog niet bekend 

was, namelijk de financial innovations van 

het nieuwe bankieren.’

‘Dus je had aan de ene kant Frans An-

driessens waarschuwing voor te snel en te 

met de huidige eurocrisis in gedachten, 
op terug?

‘Het Verdrag van Maastricht is in veel op-

zichten grundlegend geweest, maar de single 

currency, die later de euro is gaan heten, 

springt natuurlijk het meest in het oog. 

Het komen tot een gezamenlijke munt was 

noodzakelijk omdat de interne markt anders 

steeds rafeliger zou worden. De samenhang 

die we hadden bereikt, zou dan niet houd-

baar zijn. En ja, ook ondernemers en financi-

ele markten hadden hieraan behoefte.

‘Iedereen was het erover eens dat het 

heel redelijk was om te komen tot één munt, 

maar die moest uiteraard solide zijn. Landen 

moesten in hun beleid aantonen dat ze er 

klaar voor waren door te voldoen aan de con-

vergentiecriteria. Iedereen moest eerst dis-

cipline tonen en dan zouden we kijken wie 

er lid konden worden van de eurozone. Liefst 

natuurlijk iedereen, maar sowieso was er 

een opt-out voor Engeland en Denemarken, 

die deze landen de politieke vrijheid gaf om 

toch de eigen munt te houden. Dat was de 

prijs die werd betaald om verder te kunnen.’

‘Ondanks het succes van het Verdrag van 

Maastricht bleef het verdrag in bepaalde 

opzichten onvoltooid. Er ontbrak een aantal 

verdere afspraken, die verderop in de ne-

gentiger jaren hun beslag hadden moeten 

krijgen. Wat in Maastricht bij de keuze voor 

Wat in Maastricht bij de keuze 
voor een gemeenschappelijke 
munt niet was geregeld, had 
afgesproken moeten worden bij 
de creatie van de euro
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munt te komen. Dat was de voorwaarde. Als 

je terugkijkt naar dat moment hebben Hans 

van den Broek en ik toen moeite gedaan om 

dat element van een politieke unie toch een 

betere start te geven of in ieder geval afspra-

ken te maken.’

‘En dan komt die befaamde anekdote. Wij 

tweeën gaan naar Parijs en dan zegt Mitter-

rand: “Mais monsieur Lubbers, le Parlement 

européen est zero, la Commision est zero. 

Zero plus zero fait zero.” Die avond bel ik 

Helmut Kohl en zeg: “Helmut, dit is ernstig, 

dit gesprek. Want als je het zo scherp stelt 

en dit als uitgangspunt zou moeten nemen, 

dan moet je aan dat hele avontuur van één 

munt niet beginnen. Dat is gewoon niet ver-

antwoord om te doen.” Maar het antwoord 

van Kohl is veelzeggend: “Ruud, ik begrijp 

wat je zegt, want ik ben ook christendemo-

craat. Ik ben ook voor die politieke unie, 

maar het is zo belangrijk om in Maastricht te 

beginnen. Als dit nu mogelijk is, moeten we 

het ook doen. En ik zal het doen.” Als je dit 

in ogenschouw neemt, begrijp je beter hoe 

Maastricht tot stand kwam. Mitterrand had 

op zijn beurt aarzelingen over de conver-

gentiecriteria, want dat vond hij maar een 

Duitse eis. Maar omdat hij toch ook wilde 

doorzetten, ging hij akkoord.’

‘Een kleine drie jaar later – ik was toen 

geen minister-president meer – nodigde 

François Mitterrand mij uit voor een lunch à 

deux. Hij zou het Élysée gaan verlaten en wil-

de afscheid nemen en ook qua gezondheid 

maakte hij het niet best. In het gesprek dat 

we toen hadden, gaf hij aan zich grote zor-

gen te maken over de toekomst van Europa, 

en te betreuren dat hij Kohls veto over de op-

volging van Delors door mij had gesteund. 

Ik antwoordde dat gedane zaken geen keer 

nemen en wenste hem sterkte met zijn ge-

veel uitbreiden, en aan de andere kant de on-

derschatting – door iedereen, dus ook door 

mij – van het gebrek aan governance. Maar 

het was niet anders. Mitterand, en daarom 

ook Kohl, wilden in 1991 nog geen begin van 

de politieke unie. Ik ging er toentertijd van 

uit dat tegelijk met het begin van de Euro, 

als er ongeveer vijf jaar na Maastricht vol-

doende discipline was gebleken, bij die ge-

legenheid ook het “onvoltooide” Maastricht 

– u weet wat ik daarover zei – voltooid zou 

worden. Niet dus. En daarvoor werd later 

een grote prijs betaald. Pas nu wordt met het 

plan van Van Rompuy Maastricht voltooid. 

Dat is vijftien jaar te laat.’

‘Iemand als Kohl, toentertijd niet voor 

niets Mr. Europe genoemd, vond het gewel-

dig wat we bereikt hadden. Met de conver-

gentiecriteria zouden we bewijzen dat het 

invoeren van de gemeenschappelijke munt 

mogelijk was. Maar bij hem ging het toch 

vooral om uitbreiding met de vroeger door 

Moskou gedomineerde en bezette landen. 

Dat was en bleef Kohl’s missie. Maar gelijk 

was het ook zo dat ten tijde van de totstand-

koming van de euro de oude club die aan de 

single currency had gewerkt grotendeels van 

het politiek toneel was verdwenen. Zo was 

Delors gestopt als ec-voorzitter, ikzelf was er 

na twaalf jaar mee opgehouden, en uitgere-

kend in 1998 ging Kohl politiek kopje-onder.’

Ten tijde van het Verdrag van Maastricht 
deed Nederland het voorstel om de Euro-
pese eenwording te bestendigen in een 
hechtere politieke unie. Kohl koos uitein-
delijk de kant van de weerstrevende Mit-
terrand. Wreekt de geschiedenis zich hier?

‘Mitterrand vond het noodzakelijk bij de 

eenwording van Duitsland tot één Europese 
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land samen redenen hadden om het steeds 

eens te zijn, maar liever niet over al te veel 

discipline. De convergentiecriteria, die be-

wijsbaar gevolgd moesten worden, werden 

dus niet echt serieus genomen. Het was de 

tijd van Bondskanselier Schröder.’

‘Wat men wel serieus deed was de ecb 

geen volwaardige bank voor de Eurozone te 

laten worden. Vanaf het begin is de ecb als 

het ware een man wiens armen zijn vastge-

bonden. Een van de redenen dat dit gebeur-

de is dat de Duitsers anders in de problemen 

komen met hun grondwet. En dat is het pro-

bleem gebleven.’

‘Inmiddels is er nu – hoewel vijftien jaar 

te laat – het plan van Van Rompuy. Stap voor 

stap wordt dat geïmplementeerd. Bondskan-

selier Merkel toont zich zo Europeaan en als 

zij wordt herkozen, zal zij dat karwei afma-

ken. Maar op dit moment zie je dat Mario 

Draghi in Duitsland nooit helemaal gelegiti-

meerd is in wat hij allemaal doet. Wat je weer 

ziet – en er begint zich bij mij toch iets van 

boosheid te ontwikkelen – is dat er allerlei 

artikelen verschijnen over het Bundesverfas-

sungsgericht en constitutionele toetsing; ze 

lijken er niet genoeg van te krijgen in Duits-

land. Ze moeten echter nu eens helderheid 

verschaffen en een keus maken. Je kunt dan 

echter niet alsmaar doorgaan met dat tekort 

aan governance.’

‘Het team dat er nu zit is uitstekend: 

Herman Van Rompuy, Mario Draghi en Olli 

Rehn. Een gouden trio, dat door Angela 

Merkel tot een mooi kwartet wordt gemaakt. 

Merkel moet echter de benodigde verant-

woordelijkheden en bevoegdheden nu wel 

vastleggen, want de Duitsers gaan maar 

door met het markeren van hun uitzonde-

ringspositie. Eurobonds? Nee, dat zal nooit 

zondheid. Mitterrand had in ieder geval vlak 

voordat hij wegging een angstig gevoel dat 

zijn volledig wedden op Kohl als Mr. Europe 

wel eens tegen zou kunnen vallen.’

Legt de huidige financiële en economische 
crisis, die begon met de val van Lehman 
Brothers, dus eigenlijk een aantal struc-
turele onevenwichtigheden in de eurozone 
bloot?

‘Jazeker, maar ook meer aspecten van ons 

financiële en economische systeem. Ook de 

Amerikanen hebben intern behoorlijk wat 

moeten aanpassen vanwege de financiële in-

novaties van het nieuwe bankieren, maar in 

de euro is het tij dan als het ware niet meer te 

keren. De G20 stelt dan de Financial Stability 

Board in en er komt wereldwijd aandacht 

voor good governance. Het is wel heel pikant 

in de geschiedenis dat vervolgens een Itali-

aan, Mario Draghi, de eerste voorzitter van 

de fsb wordt en leiding gaat geven aan het 

opzetten van beter financieel toezicht. Aan 

diezelfde Draghi is nu de ecb toevertrouwd, 

en hij blijkt behalve heel creatief ook heel 

disciplinair. Mijn oordeel over Draghi is heel 

positief, want hij verstaat op een knappe 

manier de kunst om rekening houdend met 

de recessie zijn uiterste best te doen en tege-

lijkertijd de noodzaak van begrotingsdisci-

pline recht te doen.’

‘Uitgerekend met die discipline is het 

misgegaan in Griekenland. De Grieken wa-

ren eind negentiger jaren niet klaar voor de 

euro, omdat ze niet aan de criteria voldeden, 

maar er was toen al iets binnengeslopen in 

Europa waardoor men zei: “Ach, dat zijn 

politieke kwesties.” Hier heeft zeker een 

grote rol gespeeld dat Frankrijk en Duits-
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‘Maar of dat realistisch is, betwijfel ik 

echter, want de mensen die ik ontmoet zeg-

gen allemaal dat pas na de verkiezingen in 

Duitsland nieuwe verdragsonderhande-

lingen kunnen beginnen. Kijk, we doen dat 

allemaal, maar tegelijkertijd hebben we al 

heel wat verkiezingen in Duitsland gehad. 

Nee, men zou het juist tot inzet van de ver-

kiezingen moeten maken. Niet dat Merkel 

niet haar uiterste best doet, maar op een 

gegeven moment moet je toch kiezen, want 

je krijgt vooral in Zuid-Europa enorme span-

ningen. Iedere regeringsleider kent dat je 

twee dingen tegelijk moet doen: discipline 

en solidariteit. Dat is niet te ontkoppelen. De 

Duitsers kunnen niet blijven stellen dat zij 

nu eenmaal hun eigen lijn hebben, omdat 

zij politiek klem zitten. Het is uiteindelijk 

ondoenlijk om telkens Europese Raadsver-

gaderingen te houden in de wetenschap dat 

niet kan worden gedaan wat werkelijk nodig 

is. Nee, dan komt het erop aan om het in 

eigen land beter te legitimeren.’

Een veelgehoord kritiekpunt is dat de 
Europese economieën onderling te veel 
verschillen. Is het samenbrengen van 
sterk verschillende economieën onder één 
gemeenschappelijke munt een van de die-
pere oorzaken van de eurocrisis?

‘Daar zit zeker iets in, maar uiteindelijk 

geloof ik niet dat hier de oorzaak ligt. De 

Europese economieën zijn sinds Maastricht 

juist naar elkaar toe gegroeid. Er zijn jaren 

geweest – en dat komt natuurlijk door de 

regionale fondsen – dat landen als Ierland, 

Portugal en Spanje geweldig presteerden. 

Nee, ik denk eerder dat het omgekeerd is. 

De ontwrichtende werking van de financiële 

crisis, gepaard aan het Europese tekort aan 

gebeuren zeggen onze Oosterburen! Maar 

hoe kun je nu één munt maken en één bank, 

maar vervolgens die bank verbieden om geld 

uit te geven?’

Deelt u dan ook de opvatting van het Bun-
desverfassungsgericht dat, als Duits-
land verder wil met de Europese inte-
gratie, men dan helder moet kiezen wat 
voor soort unie men wil? En vooral dat de 
keuze voor een politieke unie moet worden 
voorgelegd aan het Duitse volk?

‘Ja, dat hadden ze eigenlijk al moeten doen, 

maar Duitsland heeft dat opgelost door te 

zeggen: “We gaan wel voor de euro, maar 

de mensen in de Commissie mogen geen 

governance uitoefenen en de ecb-president 

mag niet doen wat een normale bankpresi-

dent doet.” In Maastricht heeft dat geleid 

tot de convergentiecriteria, maar nu blijken 

een Europese minister van Financiën en een 

volwaardige bankpresident onontkoombaar. 

Het wordt daarom hoog tijd dat de Duitsers 

een keuze maken: willen we nu Europeaan 

zijn of niet? Dat kan worden besloten door 

iets voor te leggen aan de bevolking, bij-

voorbeeld de keuze voor een bankenunie. 

Immers, het alsmaar beperken van Euro-

pese functionarissen, omdat anders eerst 

de Duitse bevolking moet worden geraad-

pleegd, wordt zo langzamerhand bizar.’

Het beperken van Europese 
functionarissen, omdat anders 
eerst de Duitse bevolking moet 
worden geraadpleegd, wordt zo 
langzamerhand bizar
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‘Een tweede element waar we dringend 

over na moeten denken is de vraag hoe om 

te gaan met de realiteit van mensen die er 

anders uitzien, in het bijzonder als het mos-

lims zijn. Natuurlijk zijn er allerlei verschil-

len, maar het is een gemeenschappelijke 

Europese opdracht om dit aan te vatten, 

want in Europa telt iedere mens.’

In dit cdv-nummer staat behalve de 
democratische legitimatie van Europa 
ook het subsidiariteitsbeginsel centraal. 
Hoe heeft u gepoogd invulling te geven 
aan dit beginsel en hoe vindt u dat het 
momenteel wordt toegepast?

‘Subsidiariteit is natuurlijk een traditioneel 

christendemocratisch beginsel en voor mij 

een blijvende waarde. In mijn eigen tijd was 

de opt-out voor Engeland en Denemarken 

bij het Verdrag van Maastricht een uit-

drukking van het subsidiariteitsbeginsel. 

Natuurlijk kun je niet telkens met opt-outs 

werken, maar toen was dat noodzakelijk.’

‘Momenteel wordt subsidiariteit vaak 

misverstaan. Ik herinner mij dat Margaret 

Thatcher het woord niet eens kende. Toen 

zij ergens in de jaren tachtig op een Euro-

pese top weer eens zat te oreren, vroeg ik 

aan Delors: “Zou ze eigenlijk wel weten 

wat subsidiariteit is?” “Ik weet het niet”, 

antwoordde Delors. “Vraag het haar eens in 

de pauze.” Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens 

de onderbreking sprak ik Thatcher aan en 

zei: “Zeg Maggie, weet jij wat subsidiariteit 

is?” “Nee, nooit van gehoord”, reageerde ze 

verbaasd. Vervolgens hebben we gesproken 

over de noodzaak om centralisering tegen te 

gaan en zo veel mogelijk bevoegdheden neer 

te leggen bij de lidstaten en niet bij Brussel. 

Nu, dat sprak Thatcher uiteraard wel aan!’

governance, heeft grote ellende veroorzaakt.’

‘Ik geloof dus niet dat de economieën te 

veel verschillen. Er zit natuurlijk altijd in ie-

der geheel een zwakste schakel, maar je zou 

ook kunnen zeggen dat het toch fantastisch 

is hoe succesvol een land als Ierland is ge-

weest. Nee, het is vooral buitengewoon ellen-

dig dat Herman Van Rompuy uitgerekend in 

deze diepe crisis moet doen wat had moeten 

gebeuren toen er rust en voorspoed was.’

Europa is vanaf het begin meer geweest 
dan een economisch project, en wordt 
zeker door de christendemocratie aller-
eerst gezien als een waardegemeenschap. 
In hoeverre biedt deze andere dimensie 
van de Europese samenwerking een hoop-
gevend toekomstperspectief nu het tij eco-
nomisch tegenzit?

‘Ik denk het wel, maar ik ben natuurlijk niet 

onbevooroordeeld op dit punt. Behalve de 

behartenswaardige waarden die in de pream-

bule van het Verdrag van Lissabon zijn ge-

noemd, zie ik nog twee nieuwe elementen.’

‘Het eerste element is een groene econo-

mie. Ik ben ervan overtuigd dat dit groeibe-

vorderend is, al zeggen sommige economen 

dat de economie het nu te moeilijk heeft 

voor groene ambities. Ik denk echter dat 

dit een denkfout is. Het is niet alleen een 

ethische verplichting om de ecologie even 

belangrijk te vinden als de economie, maar 

in de moderne tijd en in iedere samenleving 

heb je ook ambities nodig. Je hebt meer no-

dig dan alleen de markt en de consument 

die met zijn vraag de economie drijft. Naast 

een solide markteconomie heb je politieke 

keuzes nodig, keuzes die je voor de samenle-

ving de moeite waard vindt en die leiden tot 

investeringen.’
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Politici moeten het verhaal van Europa juist 

wel vertellen, en dat geldt ook voor vakbonds-

leiders of ceo’s in het bedrijfsleven.’

‘Natuurlijk, zo’n geloofwaardig verhaal 

is moeilijker nu we met zoveel landen meer 

zijn, maar tegelijkertijd is het noodzakelijker 

dan ooit. Het zou natuurlijk in Europa enorm 

motiverend zijn als je een voorzitter van de 

Europese Raad hebt en een ecb-president die 

volbevoegd zijn en een rondreis kunnen ma-

ken in de zuidelijke landen om die wezenlijke 

combinatie van strengheid en solidariteit 

in een paar speeches uit te venten. Het gaat 

dus niet alleen om de goede boodschap op 

papier, maar ook om mensen die het kunnen 

verwoorden en die tevens een zekere macht 

uitoefenen en daarmee samenhangend ook 

een zeker aanzien hebben.’

‘Bij subsidiariteit gaat het echter niet 

alleen om bevoegdheden van landen, maar 

ook om de verdeling van verantwoordelijk-

heden binnen die landen. Het is niet al-

leen een staatkundig begrip, want het gaat 

ook om een bepaalde complementariteit. 

Problemen kun je alleen oplossen met de 

politiek, het bedrijfsleven en de civil society 

gezamenlijk, zoals zo goed tot uitdrukking 

komt in de soevereiniteit in eigen kring. In 

Nederland en Europa neigen we er nu toe te 

veel te denken dat de politiek het moet doen. 

De christendemocratie heeft echter altijd 

gewezen op wat buiten de politiek – in de 

samenleving – gebeurde.’

Als u één ding mocht noemen waaraan in 
Europa dringend behoefte is, wat zou dat 
dan zijn?

‘Europa moet natuurlijk inhoudelijk een 

goed verhaal zijn, maar het is geloofwaardi-

ger als je politici hebt die dat verhaal overtui-

gend kunnen vertellen. Kijk, Rutte krijgt van 

zijn adviseurs te horen dat hij maar niet over 

Europa moet praten, omdat hem dat electo-

raal geen goed doet. Ik vind dat dramatisch. 

Europa moet inhoudelijk een 
goed verhaal zijn, maar het is 
geloofwaardiger als je politici 
hebt die dat verhaal overtuigend 
kunnen vertellen
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De	Europese	muntunie	heeft	het	moeilijk. De eurozone zit in de 
grootste economische achteruitgang sinds de euro in 1999 werd geïntro-
duceerd. De aanhoudende noodzaak tot bezuinigingen ondermijnt het 
vertrouwen. Sociale voorzieningen staan op het spel en het draagvlak voor 
Europa staat onder druk.

Op de tekentafel zag de muntunie er goed uit: een sterke, onafhanke-
lijke centrale bank, geen monetaire 
steun aan overheden, en de harde 
afspraak dat landen niet zouden 
opdraaien voor elkaars schulden. 
Begrotingsdiscipline, vastgelegd in 
het stabiliteitspact, zou de risico’s 
beperken van de overdracht van de 
monetaire autonomie.

Vanaf het begin is wel gewaar-
schuwd dat de E van de Economische en Monetaire Unie onvoldoende 
dwingend was ingevuld.1 Ook waren er stemmen die vonden dat meer poli-
tieke eenheid nodig zou zijn om de muntunie te laten werken. De leidende 

De euro en de staat van Europa

De auteur is hoogleraar Monetaire en Bancaire Vraagstukken aan de Vrije Universi-
teit en oud-bewindvoerder van het IMF.

Politieke partijen moeten een antwoord geven op de grote vra-
gen van deze tijd. Hoe is bijvoorbeeld globalisering en Euro-
pese integratie te verenigen met behoud van sociale zekerheid 
en met de wens de eigen toekomst te kunnen bepalen? Het 
Europese huis wordt op dìt moment verbouwd en de bewoners 
van dat huis hebben er recht op te weten waar dat toe leidt. We 
hebben daarom behoefte aan een toekomstvisie die duidelijk 
maakt waarom we ons kosten getroosten om de eurozone bij 
elkaar te houden.

door Age Bakker

Vanaf het begin is gewaar-
schuwd dat de E van de 
 Economische en Monetaire  
Unie onvoldoende dwingend 
was ingevuld
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gedachte was echter dat de politieke en economische eenwording vanzelf 
zou volgen als de euro er eenmaal was.2 Landen zouden naar elkaar toe 
groeien.

Maar dat gebeurde niet. Sommige landen zagen de concurrentiepositie 
snel achteruitgaan, maar de gebruikelijke marktcorrectie daarop bleef uit. 
In het verleden kwam de nationale munt onder druk als de externe positie 
verslechterde, maar nu werkte de euro eerder versluierend. Europese eco-
nomieën groeiden juist uit elkaar.

Economische	onevenwichtigheden

De economische onevenwichtigheden en de crisis in het Europese bank-
wezen hebben de eurozone aan het wankelen gebracht. Europa was er ook 
slecht op voorbereid. De politieke culturen verschilden te veel. Er lag geen 
script klaar waarin stond hoe met de crisis om te gaan. En eigenlijk was er 
ook niet een aangewezen probleemeigenaar.

De reactie was steeds too little, too late, waardoor het smeulende vuurtje 
een uitslaande brand werd. Er bestond tegenzin om Griekenland bij te 
staan, en toen het land uiteindelijk krediet kreeg kwam dat tegen een forse 
strafrente. Kenmerkend was de uitspraak van toenmalig minister De Jager: 
we gaan verdienen aan Griekenland. Hij stond daarin niet alleen.

Uit het oog werd verloren dat de indirecte kosten van het niet of onvoldoen-
de helpen van landen in de eurozone – namelijk in de vorm van een algeheel 
vertrouwensverlies – een veelvoud bedroegen van de directe kosten van steun.

Uiteindelijk heeft Duitsland, als leidende economie in de eurozone, 
geconcludeerd dat er geen weg terug is. Zoals bondskanselier Angela Mer-
kel het verwoordde: ‘Europa scheitert, wenn die Euro scheitert.’3 Vertrek 
van een land uit de eurozone zou te gevaarlijk zijn vanwege de besmetting 
naar andere landen. Deze politieke keuze werd ondersteund door de ecb, 
en met president Draghi’s woorden ‘We will do everything it takes’ om de 
euro bij elkaar te houden keerde een zekere rust in de markten terug.4

Vier	jaar	Europese	schuldencrisis:	een	plaatsbepaling

Hoe staat Europa ervoor na vier jaar schuldencrisis? Allereerst kunnen we 
vaststellen dat landen fikse hervormingen doorvoeren, maar dat de po-
sitieve resultaten nog uitblijven. Het kost tijd voordat effecten zichtbaar 
worden. Intussen is de bevolking de voortdurende aanpassingen beu en in 
sommige landen lijkt de schuld nog steeds niet goed houdbaar.

Daarnaast is er sprake van een groot verlies van vertrouwen in de eco-
nomische vooruitzichten en in het europroject zelf. De economische groei 
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blijft voorlopig laag en de werkloosheid in de eurozone heeft een record-
hoogte bereikt. Vooral de hoge jeugdwerkloosheid roept het doembeeld 
van een verloren generatie op.

Ten slotte is er een ware metamorfose gaande op de Europese financiële 
markten. Er is sprake van renationalisatie. Banken in kernlanden verkoch-
ten obligaties van landen in de periferie, en er is kapitaalvlucht uit de pe-
riferie naar de kern, gedreven door de angst voor het uiteenvallen van de 
muntunie. De euromarkt is weer uiteengevallen in nationale blokken.

Zo bezien heeft het aanmodderen een averechtse uitwerking gehad. In de 
tussentijd zijn de kosten van de eurocrisis enorm gestegen en valt aan bezui-
nigingen niet te ontkomen. Het lijkt wel of we in een vicieuze cirkel zitten.

Er is ook een andere kant. Met vallen en opstaan is Europa erin geslaagd 
om de belangrijkste weeffouten in de muntunie te herstellen. Ten eerste 
zijn de begrotingsregels, eerst in het zogenaamde ‘Sixpack’ en daarna 
verder vastgelegd in het Begrotingspact ,verscherpt, en daarmee is tot op 
zekere hoogte de oorspronkelijke weeffout in het ontwerp van de eurozone 
hersteld.5 Het gemiddelde begrotingstekort van de eurozone komt dit jaar 
op 3% uit, de helft van het niveau van 2009.

Ten tweede is er een Europees financieringsmechanisme opgericht, het 
esm, dat als vangnet fungeert voor landen en banken in de problemen. Dat 
is een grote politieke prestatie.

Last but not least is de ecb te hulp geschoten. Het besluit om onder voor-
waarden onbeperkte steun aan probleemlanden te geven – Draghi’s ‘eve-
rything it takes’ – heeft ademruimte verschaft aan de politiek. De ecb heeft 
daarbij wel de grenzen van zijn mandaat opgezocht.

Gelukkig is die steun tot dusverre niet nodig geweest. Dat is op zichzelf 
een interessante constatering, omdat het laat zien dat vertrouwen terug-
keert als de overtuiging bestaat dat de eurozone ‘koste wat het kost’ bij 
elkaar blijft. Uiteindelijk zijn die kosten dan lager.

De steun van de ecb houdt echter wel de monetaire unie bij elkaar, maar 
zorgt niet voor een herstel van het Europese groei- en concurrentievermo-
gen. Echte veranderingen rollen niet uit de geldpers, maar worden door her-
vormingen in de reële economie tot stand gebracht. Wat moet er gebeuren?

Drie	uitdagingen	voor	Europa

Europa staat voor drie grote uitdagingen: (1) het moet zijn groeivermogen 
versterken om voldoende banen te kunnen bieden; (2) het moet de financi-
ële sector schokbestendiger maken; en (3) het moet het vertrouwen van de 
eigen burgers terugwinnen.
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De eerste uitdaging, versterking van het Europese economisch groeipo-
tentieel, is een must om staande te blijven in een wereld waarin het econo-
mische zwaartepunt zich in rap tempo verplaatst naar opkomende landen. 
Daar zijn ingrijpende structurele hervormingen en investeringen in de 
Europese infrastructuur en het Europese human capital voor nodig.

Het is ook een must om Europa, en met name de jongeren in Europa, aan 
het werk te houden. De Europese dimensie daaraan is dat we anders een 
footloose generatie krijgen die een voedingsbodem vormt voor euroscep-
ticisme. Het midden- en kleinbedrijf, waar de banen worden gecreëerd, 
maar dat daar nu geen krediet voor krijgt bij de banken, heeft steun nodig. 
De Europese Investeringsbank zou hier proactief op moeten inspelen.

De tweede uitdaging, een schokbestendige financiële sector, is nodig 
om te voorkomen dat opnieuw onevenwichtigheden in de financiële mark-
ten doorwerken naar de reële economie. De overgang naar een bankenunie 
is hier essentieel.

Een groot probleem in de eurocrisis is de negatieve wisselwerking tus-
sen banken, overheden en de reële economie. Dit heeft geleid tot een neer-
waartse spiraal, waarbij de problemen van de ene sector naar de andere en 
van het ene land naar het andere overslaan. Een bankenunie is een belang-
rijk instrument om deze negatieve dynamiek te doorbreken, omdat het de 
risico’s vermindert die het gevolg zijn van afzonderlijke nationale banken 
in één monetaire unie.

Voorwaarde is dat alleen gezonde banken worden toegelaten tot de ban-
kenunie. Daarom moet er eerst onafhankelijk onderzoek worden gedaan 
naar de banken. Als de kwaliteit van de bankbalans onvoldoende is, moet 
de kapitaalpositie worden verstevigd voordat de bank tot de bankenunie 

kan toetreden.
De bankenunie moet worden 

gezien in de context van de verdere 
integratie binnen Europa. Bonds-
kanselier Merkel heeft zelfs gezegd 
naar een politieke unie toe te willen. 
De Nederlandse reactie was terug-
houdend: de Nederlandse regering 

doet niet aan vergezichten. Zonder toekomstvisie is echter niet te verwach-
ten dat het draagvlak van de burgers voor Europa zal toenemen.

Dat brengt ons bij de derde uitdaging: hoe het vertrouwen van de 
eigen burgers te herwinnen? De politiek heeft het er moeilijk mee, en 
de burger dus ook. Het argument dat Europese integratie nodig was als 
antwoord op de Tweede Wereldoorlog mist voor de huidige generatie 
overtuigingskracht.

Zonder toekomstvisie is niet te 
verwachten dat het draagvlak 
van de burgers voor Europa  
zal toenemen
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De euro dreigt een zaak van de economische en financiële elite te wor-
den. De voordelen die er zijn, zijn voor de gewone mensen niet zichtbaar, 
maar de nadelen wel. Dat leidt tot een gemakkelijke stemmenwinst voor 
protestpartijen.

Christendemocratische	visie

Politieke partijen die bestuurlijke verantwoordelijkheid willen dragen, 
waaronder het cda, moeten een antwoord geven op de grote vragen van 
deze tijd. Hoe is globalisering en Europese integratie te verenigen met 
behoud van sociale zekerheid en met de wens de eigen toekomst te kunnen 
bepalen? Wat doen we met ons vastgelopen migratiebeleid?

We hebben behoefte aan een toekomstvisie die duidelijk maakt waarom 
we ons kosten getroosten om de eurozone bij elkaar te houden. Het Eu-
ropese huis wordt op dìt moment verbouwd en de bewoners van dat huis 
hebben er recht op te weten waar dat toe leidt. Met een aansprekend per-
spectief kan het vertrouwen terugkeren dat nodig is om het investerings-
klimaat te verbeteren.

Bij de gedachtes die het cda aan het ontwikkelen is over wat het bete-
kent om een partij voor de samenleving te zijn, hoort dus ook nadenken 
over wat het betekent om in Europa samen te leven, mét een gemeenschap-
pelijke munt. De uitgangspunten van het cda – rentmeesterschap, ge-
spreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en solidariteit – passen hier 
uitstekend bij. Laat ik een aanzet geven.

Rentmeesterschap over het Europese cultuur- en waardegoed is van groot 
belang in een wereld waar het zwaartepunt zich steeds meer naar het Oos-
ten verplaatst als gevolg van de opkomst van landen als China en India. 
Toekomstige generaties zullen beoordelen of we Europa hechter en sterker 
hebben gemaakt, zodat we de waarden daarvan kunnen behouden in een 
wereld die in economisch en politiek opzicht zal worden gedomineerd 
door andere culturen, met andere opvattingen over de samenleving en de 
positie van de burger en de rol van de overheid daarin.

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat Europa een omgeving moet 
bieden waar alle Europese burgers het gevoel hebben dat zij hun eigen toe-
komst kunnen bepalen. Daaraan kan concreet inhoud worden gegeven door 
in Nederland en Europa een open discussie te hebben over de zaken die we 
beter op Europees niveau kunnen doen en de zaken die we het best kunnen 
overlaten aan de nationale staten. Dat is de vraag naar: wat werkt het best?

De regering is met een eigen inventarisatie van het subsidiariteitsbe-
ginsel gekomen, die overigens meer door de actuele beleidsagenda lijkt te 
zijn bepaald dan door een fundamentele afweging over waar Nederland in 
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de toekomst in Europa staat.6 Terecht noemt de regering wel dat op grens-
overschrijdende terreinen Europese samenwerking hard nodig blijft. Bij 
de financieel-economische crisis is dat evident, maar ook energie, klimaat, 
migratie en defensie kunnen we effectiever samen regelen dan nationaal. 
Dat is uit te leggen en het is ook nog goedkoper.

Zo kunnen de uitgangspunten van gerechtigheid en solidariteit even-
eens verder worden uitgewerkt. Bij gerechtigheid gaat het dan om een be-
trouwbare overheid, Europees en nationaal, die goed en transparant met 
belastingmiddelen omgaat en uiteindelijk dus ook om begrotingsdisci-
pline. Bij solidariteit gaat het erom landen niet aan hun lot over te laten, uit 
welbegrepen eigenbelang.

Maar er is geen toekomstvisie zonder een betere democratische legi-
timatie van de Europese besluitvorming. Europese verkiezingen moeten 
zichtbaar verschil maken.

Besluit:	eigen	verantwoordelijkheid	Nederland

Ondertussen staat Nederland zelf voor grote uitdagingen. We lopen ach-
terop: Nederland heeft, gecorrigeerd voor rentebetalingen, het grootste 
begrotingstekort in de eurozone, op Spanje na. Dat is relevant omdat de 
Nederlandse overheid niet langer van extreem lage rentetarieven kan pro-
fiteren nu de centrale banken het ruime beleid afbouwen.

Nederland is ook, alweer met Spanje, het enige euroland waar het struc-
turele tekort in 2014 verslechtert. De Nederlandse overheidsuitgaven zijn, 
met meer dan 50% van het bnp, hoger dan die van Griekenland en Portugal 
(beide 46%), Spanje (43%) en Ierland (39%).

We zijn allang niet meer het beste jongetje van de klas. De problemen 
waar Nederland nu mee worstelt, op de woonmarkt, in de sociale zorg en 

in de pensioensector, zijn echter 
homemade: ze zijn niet veroorzaakt 
door de euro. Het is goed om dit 
voor ogen te houden als wij zeggen 
dat we bang zijn voor een eurozone 
met landen met een andere begro-
tingscultuur.

We zijn geobsedeerd door de 
angst om bevoegdheden over te 

dragen, terwijl de realiteit is dat we op veel terreinen allang niet meer soe-
verein zijn. We wisten dat dit maar al te goed toen de gulden was gekop-
peld aan de Duitse mark, maar we lijken het te zijn vergeten nu we deel 
uitmaken van de eurozone.

We zijn geobsedeerd door de 
angst om bevoegdheden over  
te dragen, terwijl de realiteit is 
dat we op veel terreinen allang 
niet meer soeverein zijn
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Een constructievere aanpak is om te bezien hoe het effectiefst om te 
gaan met de vragen van deze snel veranderende wereld, en de burger 
daarbij te betrekken. De eurozone moet daarbij als gegeven worden be-
schouwd. Er is geen goed alternatief, zo is ook om ons heen geconcludeerd. 
Willen we voorkomen dat de euro een splijtzwam in Europa wordt, dan 
moeten we dus bereid zijn om in eigen huis orde op zaken te stellen en in 
Europa te investeren.

 Noten

1 In Nederland bijvoorbeeld door A. 
Szàsz; zie A. Szàsz, ‘Het verband tussen 
monetaire en politieke integratie in 
Europa’, in: H.C. Posthumus Meyjes e.a., 
Een gedifferentieerd Europa. Den Haag: 
wrr/Sdu, 1995, pp. 43-64.

2 A.H.E.M. Wellink, ‘De toekomst van de 
Europese Unie’, Kwartaalbericht dnb, 
maart 1995.

3 Regierungserklärung von Bundeskanz-
lerin Merkel zu Finanzhilfen für Grie-
chenland, 27 februari 2012, Deutsche 
Bundestag.

4 Mario Draghi, toespraak op de Global 
Investment Conference, Londen, 26 
juli 2012: ‘Within our mandate, the 
ecb is ready to do whatever it takes to 
preserve the euro. And believe me, it 
will be enough (…). We think the euro is 
irreversible.’

5 Het Sixpack werd aangenomen in 
december 2011, het Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur in de 
Economische en Monetaire Unie is op 1 
januari 2013 in werking getreden.

6 Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Kamerbrief Subsidiariteitsexcercitie, 21 
juni 2013.
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Lange	tijd	konden	de	Europese	leiders zich een houding van onver-
schilligheid jegens de kiezers permitteren, niet het minst omdat ‘Europa’ 
ook het electoraat zelf betrekkelijk koud liet. Voor zover de verkiezingen 
voor het Europees Parlement iets losmaakten, was het eerder als opgetuig-
de opiniepeiling van het nationale electorale gemoed dan als jubeldag voor 
de Europese democratie. Europa, dat was een democratie van niemand, en 
niemand vond dat echt erg, kiezers noch politici. Een politicus die sprak 
over een ‘Europa van de burgers’ deed dat meer als plichtpleging dan als 
welgemeend getuigenis van democratische Europese gezindheid.

Het is niet waarschijnlijk dat lauwe onverschilligheid over de staat van 
de Europese democratie ook in de toekomst de toon zal zetten, nu de bur-
gers de werkelijke macht van Europa gewaarworden. Een grensoverschrij-
dend probleem als de eurocrisis vergt een sterker grensoverschrijdend 
gezag, met als onherroepelijk gevolg dat zich bevoegdheden opstapelen 
bij machtsdomeinen boven de natiestaten. Dat kan bij de burgers het ver-

De Europese leegte

De auteur, oud-hoofdredacteur van CDV, is als freelancer verbonden aan De Groene 
Amsterdammer. Voor het Nederlands Dagblad schrijft hij tweewekelijks een poli-
tieke beschouwing.

Het is niet anders: een volwaardige Europese democratie is 
er niet en zal ook niet snel tot stand komen. Staatsrechtelijk 
is de EU een ratjetoe. Bovendien ontbreken politieke partijen 
en een publieke opinie die de EU omspannen. Daarmee raakt 
de Europese eenwording steeds verder verwijderd van de wer-
kelijkheid van de menselijke ervaring. Het gevaar? Een poli-
tiek project dat onderweg de steun van de burgers verliest, is 
voer voor extreme partijen.

door Marcel ten Hooven
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ontrustende gevoel voeden dat ze geen greep meer hebben op hun collec-
tieve lot. Onontkoombaar beïnvloedt de eurocrisis het dagelijks leven van 
alle Europeanen; in de zuidelijke landen door maatregelen die direct en 
diep in de bestaanszekerheid ingrijpen, in de noordelijke landen door de 
knagende onzekerheid over een dreigende val van de levensstandaard.

Onder deze druk zal de onverschilligheid over Europa ongetwijfeld 
plaatsmaken voor bewustzijn van de reikwijdte van zijn macht. In de crisis-
sfeer van nu ligt het voor de hand dat de eu dan als onheilbrenger te boek 
komt te staan, met als gevolg dat zich wrok en rancune samenballen jegens 
die anonieme macht te Brussel. Dat is vruchtbaar zaad voor een agres-
sief populisme. Politici hebben het lot van de Europese democratie voor 
een deel in eigen hand. Cruciaal is of zij, in navolging van de naoorlogse 
grondleggers van de Europese gemeenschap, het eenwordingsproject weer 
weten te verwoorden als een belofte waarin burgers kunnen geloven, of dat 
zij vervallen in de populistische retoriek waarin eigenbelang de enige en 
allesbepalende maatstaf is.

De voortekenen aan Nederlandse kant zijn niet gunstig. Hoewel het 
kabinet in de publieke beeldvorming Europees gezind heet te zijn, beperkt 
dat engagement zich op de keper beschouwd tot het economisch profijt dat 

Nederland bij de eenwording 
heeft. Over een democratische 
Europese gezindheid zegt deze 
omarming van Europa nog 
niets. Europees is een vergelijk-
bare attitude zichtbaar. Omwil-
le van de aanpak van de eurocri-
sis zijn de Europese staats- en 
regeringsleiders geneigd de 

centrale macht van Europa te vergroten, zonder zich te bekommeren om 
democratische waarborgen. In zijn essay Over de constitutie van Europa 
waarschuwt de oude meester onder de Duitse filosofen, Jürgen Habermas 
(82), dat de democratie in tijden van nood te boek kan komen te staan als 
een vertragende factor die slagvaardigheid belemmert.1

Het grote succes van het Europese project wordt volgens Habermas te-
genwoordig wel eens veronachtzaamd, in alle negatieve publiciteit over de 
toenemende machtsfactor die Europa vormt. Dat succes is dat gezworen 
vijanden van weleer zijn ingekapseld in een verband van onderling ver-
plichtende betrekkingen. In het ideaalbeeld van de grondleggers van de 
Europese eenwording zou de macht in Europa voortaan getemperd worden 
door bovennationale instituties voor het recht en de democratie. Voor zo-
wel het recht als de democratie geldt dat zij de mensen enerzijds binden 

Het engagement van het 
 kabinet beperkt zich op de 
 keper beschouwd tot het 
 economisch profijt dat Neder-
land bij de eenwording heeft
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aan regels, rechten en plichten, en hen anderzijds vrijwaren van willekeur 
en despotisme. Waren etnische haat en chauvinistisch nationalisme ooit de 
nachtmerrie van Europa, nu behoort die boze droom dankzij de Europese 
eenwording tot het verleden.

In het pessimisme rond de eurocrisis dreigt dat belang uit het oog te 
worden verloren, schrijft journalist en geschiedschrijver Geert Mak in het 
pamflet De hond van Tišma.2 In een lezing voor het Vlaamse parlement 
zei hij eerder dat Europa lijdt onder een crisis in zijn zelfbeeld.3 Nog niet 
zo lang geleden waren de eu-lidstaten vol zelfvertrouwen over het verlok-
kende voorbeeld van een Europese welvaartsstaat die zijn bewoners veilig-
heid en zekerheid bood. Nu is dat zelfbeeld gekanteld. Nadat eerder al het 
Joegoslavische conflict de oorlog terugbracht op het continent, maakten 
de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 en de eurocrisis 
van nu de Europeanen met een schok bewust van de kwetsbaarheid van de 
vrede en de welvaart, de twee pijlers van het Europese project.

Veel Europeanen worden thans beheerst door de angst dat hun nieuw-
verworven welvaart op het spel staat. Het grote gevaar, mogelijk zelfs voor 
de vrede, is dat Noord- en Zuid-Europeanen in elkaar de bron van die drei-
ging gaan zien. Noord-Europeanen krijgen het idee dat zij moeten bloeden 
voor de schulden van de zuidelijke lidstaten, Zuid-Europeanen kunnen 
geneigd zijn hun donkere toekomstperspectief toe te schrijven aan de sa-
neringseisen van de noordelijke eu-leden. Of deze beeldvorming over en 
weer feitelijk juist is of niet, doet er minder toe dan dat mensen deze als 
juist ervaren. In dat geval is het niet denkbeeldig dat Europa terugvalt in 
de vooroorlogse toestand van elkaar vijandige allianties, waardoor er een 
einde komt aan de ‘vredesmissie’ die de Europese eenwording in de ogen 
van haar pioniers was.

Democratisch	tekort

De tegenstelling tussen Noord en Zuid in Europa dreigt de solidariteit op 
het continent dus te ondermijnen. In dat verband spreekt de Vlaamse soci-
aaldemocraat Frank Vandenbroucke van een ‘unie van wantrouwen’.4 Een 
van de gevolgen is dat de Europese leiders voor een akelig dilemma staan. 
Kort gezegd komt dit dilemma erop neer dat hoewel de redding van de 
euro hoogstwaarschijnlijk nog een grote kapitaaltransfer van Noord naar 
Zuid vergt, dit solidariteitsoffer tegelijkertijd onhaalbaar lijkt vanwege het 
grote risico op een verkiezingszege van extreme partijen.

Uit economisch oogpunt zullen nieuwe kapitaaltransfers niettemin 
onontkoombaar zijn als zuidelijke landen alsnog niet in staat blijken hun 
schulden af te lossen. De kans daarop is allesbehalve denkbeeldig. Volgens 
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macro-econoom Rens van Tilburg verwacht geen collega van hem dat de zui-
delijke landen in staat zullen zijn hun schuld volledig te voldoen. Zeker voor 
Griekenland en Portugal geldt dat een deel van hun schuld onherroepelijk 
eens zal moeten worden kwijtgescholden. De stilzwijgende afspraak onder 
economen is alleen, aldus Van Tilburg, dat geen van hen deze waarheid hard-
op uitspreekt: ‘Want de financiële markten mogen het niet horen!’5

Politiek gezien lijken de mogelijkheden tot nieuwe kapitaaltransfers 
evenwel uitgeput. Zowel in Noord- als Zuid-Europa winnen partijen met 
een agressieve anti-Europese gezindheid in aanhang. In Griekenland 
staat de neofascistische Gouden Dageraad nu op de derde plaats in de kie-
zerspeilingen. In Frankijk wint Marine Le Pen van het Front National aan 
invloed, dankzij de grote winst die zich voor haar partij aftekent. In Oos-
tenrijk staat de extreme Freiheitspartei (fpö) van wijlen Jörg Haider in de 
peilingen gelijk met de regerende Volkspartei (övp). In Finland winnen de 
Ware Finnen, anti-Europese nationalisten, nog steeds terrein, na hun ver-
kiezingsoverwinning in 2011. In eigen land winnen de eurosceptische sp en 
de groepering van Wilders weer aanhang in de peilingen.

De vraag is al met al hoe weerbaar de democratie in crisistijd is. Op 
bovennationaal niveau komt daar het probleem bij dat de Europese demo-
cratie een onvolkomen democratie is. Dat geldt in de eerste plaats in insti-
tutioneel opzicht. In de Europese Unie is allesbehalve sprake van een even-
wicht tussen macht en tegenmacht, wat een essentiële voorwaarde is voor 
een rechtvaardig functioneren van een democratie. De balans zakt ver door 
in het voordeel van de uitvoerende macht, waardoor de controle daarop als 
vanzelf tekortschiet.

Dat heeft te maken met een basisfout in de institutionele architectuur 
van de Europese Unie. De eu is de enige wereldmacht die beschikt over 
twee uitvoerende organen, de Europese ministerraad en de Europese Com-
missie, tegenover één controlerend orgaan, het Europees Parlement. Het 
echte machtscentrum van Europa is, zeker in tijden van nood, de Europese 
Raad, de club van regeringsleiders van de 27 eu-landen, waar achter geslo-
ten deuren de beslissingen vallen over de richting die Europa uitgaat. De 
dagelijkse uitvoering van het beleid is in handen van de Europese Commis-
sie, een orgaan zonder legitimatie van de kiezers, eigenlijk een gezelschap 
hoge ambtenaren. Dat uitvoeringsorgaan heeft in de meeste gevallen ook 
als enige de bevoegdheid nieuwe wetten te initiëren, hoewel dat recht in 
de trias politica doorgaans juist bij het parlement berust. Dat laatste is niet 
voor niets. De achterliggende veronderstelling van het parlementaire ini-
tiatiefrecht is dat langs de weg van de volksvertegenwoordiging de wil van 
de kiezers zijn weerslag kan vinden in wetten.

Afwijkend van de normale democratische praxis is ook dat de stem van de 
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Europese kiezers van geen enkele betekenis is voor de politieke kleur van de 
uitvoerende macht. In de nationale democratieën weerspiegelt de samenstel-
ling van de regering min of meer de politieke krachtsverhoudingen na verkie-
zingen. In Europa zijn de verkiezingen voor het Europarlement daarentegen 
volkomen irrelevant voor wie de dienst uitmaakt in zowel de Europese mi-
nisterraad als de Europese Commissie, waarvoor de nationale regeringen de 
leden voordragen. De stem van de Europese kiezer staat dus geheel los van de 
macht die in Europees verband over hem wordt uitgeoefend.

In zijn essay Het zachte monster 
Brussel concludeert de Duitse schrij-
ver Hans Magnus Enzensberger dat 
het zogenaamde ‘democratisch te-
kort’ ten onrechte wordt beschouwd 
als een chronische en blijkbaar lastig 
te behandelen kwaal. ‘Hier is geen 
sprake van een medisch raadsel, het 

gaat eerder om een bewust genomen principiële beslissing. Het democra-
tisch tekort is niets anders dan een nette uitdrukking voor het monddood 
maken van de burger’, schrijft hij.6

Staatsrechtelijk is de eu dus een ratjetoe. Dat is de eerste oorzaak van het 
democratisch tekort. Een tweede, misschien nog weerbarstiger probleem 
met de Europese democratie is het ontbreken van een politieke sfeer waarin 
die democratie tot leven kan komen. Democratie is méér dan de formaliteit 
van het vierjaarlijkse bezoek aan de stembus. Het stemrecht omvat maar één 
aspect van het onovertroffen adagium waarmee Abraham Lincoln in zijn 
Gettysburg Address de essentie van democratie omschreef: ‘Government of 
the people, by the people, for the people.’ Meer nog dan in dat formele recht 
om eens in de vier jaar te stemmen, leeft een democratie in de publieke me-
ningsvorming over botsende waarden. In dat debat leest een samenleving 
als het ware zichzelf, ook op dieperliggend niveau, en kan zij bijtijds zicht 
krijgen op de conflicten die de maatschappelijke vrede bedreigen. Met 
andere woorden: niet zozeer een gedeeld waardepatroon maakt een samen-
leving tot een eenheid, zoals vaak wordt verondersteld, maar een gedeeld 
publiek domein dat de onenigheid tussen burgers zichtbaar maakt. De 
democratie verschaft zichzelf zo een ‘zichtbare scène’, in de woorden van 
de Franse filosoof Claude Lefort. Als sluitstuk beschikken de burgers met de 
volksvertegenwoordiging over een middel om hun conflicten te absorberen 
en in een compromis te beslechten. Voor dat laatste zijn de politieke partijen 
van essentieel belang, als klankbord van de onvrede en als verbindingslijnen 
tussen de burgers en het parlement. Het eerste, de ‘zichtbare scène’ van de 
meningsvorming, is onmogelijk zonder publieke opinie.

De stem van de Europese kiezer 
staat geheel los van de macht 
die in Europees verband over 
hem wordt uitgeoefend



Marcel	ten	Hooven

De Europese leegte

85

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

Hét probleem met de Europese democratie is dat zowel politieke par-
tijen die Europa omspannen als een Europese publieke opinie ontbreken. 
Vanuit dit perspectief bezien wordt ook duidelijk waarom burgers Euro-
pese beslissingen als een eenzijdig, van bovenaf opgelegde orde ervaren. 
Bij gebrek aan een politieke sfeer is er geen toneel waarop de burgers zicht-
baar zijn vertegenwoordigd en waar hun verdeeldheid wordt beslecht. In 
hun perceptie zal de eu vooral een onaf netwerk van instanties zijn, welis-
waar onzichtbaar, maar met veel macht bekleed.

Het Europese toneel is een leeg toneel, zonder publiek. ‘Er bestaat geen 
Europese openbare ruimte, er is alleen een Europese leegte’, aldus Abram 
de Swaan. ‘Voor zover er Europees debat bestaat, is het gepraat in de leegte. 
Er voltrekt zich op Europees niveau ook geen openlijke strijd tussen poli-
tieke partijen. Er is dus in Europa geen sprake van politiek in de klassieke 
zin van het woord. En toch produceert Europa beleid, veel beleid. Dat is 
beleid zonder politiek.’7

Zonder een politieke sfeer lijkt het dus onmogelijk een volwaardige Eu-
ropese democratie te vestigen. Bij gebrek aan politieke partijen en een pu-
blieke opinie op Europese schaal zweven de machtsorganen van de eu, het 
Europarlement voorop, als het ware in een loze ruimte, zonder onderbouw. 
Zo’n lege plek is een dankbaar jachtterrein voor populisten, zoals elke plek 
waar de vertegenwoordigende democratie tekortschiet.

Ook langs een andere weg geredeneerd ligt de conclusie voor de hand 
dat de kunstmatig in stand gehouden illusie dat er op Europees niveau een 
volwaardige democratie bestaat de weg naar populisme effent. Een politieke 
sfeer, met partijen van links tot rechts en een gedeelde publieke opinie, is 
een vorm van gemeenschap, een groep mensen die met al hun verschillen 
en conflicten door het lot met elkaar zijn verbonden. De erkenning van die 
verschillen is essentieel. Zeker in de veelkleurige samenlevingen van de mo-
derne tijd kenmerken niet zozeer de overeenkomsten, als wel de verschillen 

de gemeenschap. Een bewind kan 
autoritaire, zelfs totalitaire trek-
jes krijgen als het ernaar streeft 
een gemeenschap te vormen door 
de verschillen tussen burgers zo 
veel mogelijk te reduceren, want 
zonder dwang zal dat nooit gaan. 
Mensen zijn vooral gelijk in hun 

wil om verschil te maken, niet zozeer in een communis opinio over ‘gedeelde 
waarden’, laat staan over zoiets vaags als ‘nationale waarden’.

Een gemeenschap bestaat dus bij de gratie van een erkenning van verschil-
len. De eu doet eerder het tegenovergestelde. De recente Europese geschiede-
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gratie van een erkenning van 
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nis telt talloze voorbeelden waaruit blijkt dat de beleidsmakers eenwording 
opvatten als het opheffen van verschillen, of het nu gaat om afwijkende 
methodes om kaas of bier te maken of om het geld. Verscheidenheid wordt, 
zwart-wit gezegd, gezien als een probleem, en uniformering als een oplossing.

De euro is het voorbeeld bij uitstek van zo’n nivellerend project dat de 
Europese burgers eerder uiteendrijft dan nader tot elkaar brengt. Het mo-
netaire stelsel dicteert één type kapitalisme en één remedie voor de crisis in 
de eurolanden, waarin vooral de publieke sector en de verzorgingsstaat het 
moeten ontgelden. De betrokken landen hebben nagenoeg geen vrijheid 
meer om een economische en monetaire politiek naar hun eigen tradities, 
aard en voorkeur te volgen. Bedoeld als kroon op het werk van generaties om 
van Europa één gemeenschap te maken, drijft de euro nu een wig in de eu.

Amartya Sen is een hartstochtelijk voorstander van de Europese een-
wording en dáárom tegen de euro. ‘Het prachtige politieke project van een 
verenigd, democratisch Europa is verkwanseld ten faveure van een armza-
lig programma van onsamenhangende financiële versmelting’, schreef de 
Nobelprijswinnaar voor de economie in The Guardian.8 Sen beschrijft het 
monetaire beleid dat de euro met zich meebrengt als een filosofie van het 
corset: ‘Als mevrouw zich er comfortabel in voelt, dan heeft zij zeker een 
kleinere maat nodig.’ In de financiële praktijk van de eurocrisis resulteert 
deze filosofie volgens de Indiase econoom in amechtige pogingen de mark-
ten te stabiliseren, ten koste van een ontwrichting van talloze mensenle-
vens. ‘Het belang van een halt aan de marginalisering van de democrati-
sche traditie van Europa kan nauwelijks worden overdreven’, concludeert 
Sen. ‘De Europese democratie is belangrijk, voor Europa én de wereld.’

Vervreemding

Door de weerzin tegen verschillen en de technocratische logica die de eenwor-
ding nu beheerst komt het Europese project steeds verder af te staan van de 
werkelijkheid van de menselijke ervaring. De burgers van Europa raken daar-
door vervreemd van het ideaal van eenwording, met als gevolg dat de stappen 
die de Europese beleidsmakers zetten voor hen onnavolgbaar worden.

Een politiek project dat onderweg de steun van de burgers verliest, komt 
in het schootsveld van populisten, zowel ter rechter- als ter linkerzijde. In 
retrospectief lijkt het Europese eenwordingsproject veel van zijn appel-
lerende werking verloren te hebben sinds politici het van zijn ideële lading 
ontdeden en terugbrachten tot een technocratische aangelegenheid, lou-
ter bedoeld om het eigen economisch belang te behartigen. Europa werd 
een project van de calculator, sinds leidende politici de kosten en opbreng-
sten van de eu als enige maatstaf hanteerden.
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Al een jaar vóór het massale ‘nee’ in het Nederlandse referendum over 
de Europese grondwet proefde de toenmalige minister van Buitenlandse 
Zaken, Ben Bot, een afnemend Europees engagement onder de burgers. 
In een lezing aan de Humboldt-Universität zu Berlin, in juni 2004, waar-
schuwde hij dat de legitimiteit van de Europese eenwording in gevaar 
was en daarmee ook dat project zelf.9 Degenen die Bot toen voor een som-
berman hielden, werden een jaar later ruw wakker geschud door de grote 
meerderheid van ‘nee’-stemmers in Nederland en Frankrijk. Niet ten 
onrechte signaleerde Bot in Berlijn dat nationale politici al te lang hadden 
nagelaten democratische momenten, zoals verkiezingen, te benutten om 
de burgers te betrekken bij het Europese project. Het debat over Europa 
was dood, zelfs op historische momenten als het afscheid van de gulden en 
de invoering van de eenheidsmunt ruim tien jaar geleden.

Dat lijkt anders te worden nu de Europese burgers de invloed die de eu 
op hun dagelijks leven uitoefent aan den lijve ondervinden. Daarbij komt 
dat de eurocrisis een Europees bewustzijn heeft gewekt. Gevoed door de 
zwart-witbeelden over ‘schuldigen’ versus ‘onschuldigen’ is dat bewust-
zijn nu vooral negatief geladen, maar dat neemt niet weg dat de crisis dui-
delijk maakt hoe verregaand de lotsverbondenheid van de eu-landen is. De 
uitkomst hoeft niet per se negatief te zijn. Het zal er vooral van afhangen 
of leidende politici angstvallig in de luwte blijven schuilen voor de popu-
listische agitatie, dan wel het politieke debat opzoeken met een Europees 
ideaal waarin de burgers weer kunnen geloven.

De complexiteit van de economische crisis in Europa mag dus geen 
vrijbrief zijn om de Europese Unie te reduceren tot een technocratisch, 
apolitiek project, waarin de democratie omwille van de economie op een 
laag pitje mag worden gezet. Bezien in dit perspectief is de eurocrisis een 
machtsstrijd over het primaat van de economie of de democratie. Het ge-

vaar van een duiding van de beteke-
nis van de eu louter in termen van 
eigen economisch belang is dat de 
banden met andere Europeanen 
slechts functionalistisch worden 
bezien. Zijn zij voor onze handel 
van nut, dan wel berokkenen zij ons 
schade? Politici die zo tegen Europa 
aankijken roepen onwillekeurig het 

beeld op van schuldigen versus onschuldigen, van landen die door wanbe-
leid de eurocrisis hebben veroorzaakt tegenover landen die voor de reke-
ning opdraaien, van Noord- tegenover Zuid-Europa.

Zo’n beeld past naadloos in het denkpatroon van goed versus kwaad. 

Naast een economische nood-
zaak moet de Europese een-
wording ook een verhaal  
over democratie, rechtsstaat  
en cultuur blijven
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Het economisch perspectief op Europa is dus niet zonder gevaar, als dat 
politici verleidt tot een verdeel-en-heerslogica over goed en slecht pres-
terende landen. Naast een economische noodzaak moet de Europese een-
wording daarom ook een verhaal over democratie, rechtsstaat en cultuur 
blijven. ‘Het vooruitzicht is anders een vreugdeloze unie van boetes, straf-
fen, tuchtmaatregelen en ziedende wrok, waarbij de centristische elites die 
de eu besturen overal in Europa onder vuur komen te liggen van rechtse 
en linkse anti-eu-populisten’, schreef de Brusselse correspondent van The 
Guardian, Ian Traynor.
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Op	1	december	2009	is	het	Verdrag	van	Lissabon in werking getre-
den, nadat het door alle 27 eu-lidstaten werd geratificeerd. Het Verdrag van 
Lissabon is echter nagenoeg een kopie van de bij de Franse en Nederlandse 
referenda verworpen Europese Grondwet.1 De constitutionele symboliek 
die tot uiting kwam in het gebruik van het woord ‘Grondwet’, de pream-
bule en de verwijzing naar vlag en volkslied zijn komen te vervallen. Voor 
het overige stemt het Verdrag van Lissabon inhoudelijk grotendeels over-
een met de verworpen Europese Grondwet.

De Nederlandse wetgever voelde zich door de uitkomst van dit referen-
dum niet gebonden bij de ratificatie van het Verdrag van Lissabon in 2008. 
Dit is staatsrechtelijk niet verwijtbaar, omdat het referendum een raadple-
gend karakter had.2 Toch kan er worden getwijfeld aan de procedure die de 
Nederlandse wetgever heeft gevolgd bij de ratificatie van het Verdrag van 
Lissabon. Diezelfde vraag kan worden gesteld met betrekking tot de goed-

Het Grondwettelijke tekort van 
de Europese Unie

De auteur is advocaat.

Een belangrijk kenmerk van de democratische rechtsstaat 
is dat de uitoefening van de macht door de overheid er altijd 
op een wettelijke grondslag moet berusten. Bij de goedkeu-
ring van de Europese verdragen heeft de wetgever zich veelal 
enthousiast opgesteld, maar zich niet altijd met voldoende 
ernst beraden over hoe de overdracht van bevoegdheden aan 
de EU zich verhield tot de Grondwet. Nu de Europese samen-
werking door veel burgers als controversiëler wordt ervaren, 
zou het goed zijn als de wetgever bij de toekomstige overdracht 
van bevoegdheden aan de EU een zwaardere procedure volgt.

door Bart Fleuren
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keuring van het Verdrag tot oprichting van de eeg in 1957, het Verdrag van 
Maastricht in 1992 en in 2013 bij de goedkeuring van het Begrotingspact 
(hierna: ‘de Europese verdragen’).

De Grondwet vereist immers dat er voor de goedkeuring van verdragen 
die afwijken van de Grondwet een bijzondere procedure wordt gevolgd, 

waarbij een tweederdemeerderheid 
is vereist in beide Kamers. Deze 
procedure is door de Nederlandse 
wetgever bij de ratificatie van de 
Europese verdragen niet gevolgd. 
Hierna ga ik in op de vraag of de 
wetgever deze procedure ten on-
rechte niet heeft gevolgd, en welke 
gevolgen dit kan hebben voor de 

legitimiteit van deze verdragen. Ook ga ik in op de vraag hoe een begin zou 
kunnen worden gemaakt met het herstel van vertrouwen van de burger in 
de Europese samenwerking.

Verzwaarde	procedure	voor	goedkeuring	van	verdragen	die	

afwijken	van	de	Grondwet

De grondslag voor de overdracht van bevoegdheden aan de Europese Unie 
is gelegen in artikel 92 Grondwet, waarin is bepaald dat wetgevende, be-
stuurlijke en rechtsprekende bevoegdheden door middel van een verdrag 
kunnen worden overgedragen aan volkenrechtelijke organisaties.3 In prin-
cipe is voor de goedkeuring van verdragen een gewone meerderheid van 
beide Kamers vereist. Sinds 1953 voorziet de Grondwet in een bijzondere 
waarborg voor het geval een verdragsrechtelijke bepaling afwijkt van de 
Grondwet of daartoe noodzaakt. In dat geval is instemming door ten min-
ste twee derde van de leden in beide kamers vereist (artikel 91 lid 3 
Grondwet).4 Indien van deze procedure gebruik wordt gemaakt, dient in 
het wetsvoorstel tot goedkeuring tot uitdrukking te worden gebracht dat 
deze procedure is gevolgd (artikel 6 lid 2 Rgbv).5

Hoewel in de Grondwetsgeschiedenis geen eenduidig criterium wordt 
gegeven wanneer verdragen afwijken van de Grondwet of daartoe nopen, is 
deze procedure ook bestemd voor gevallen waarin bij de wetgever ‘gerede 
twijfel’ bestaat over de verenigbaarheid van een verdrag met de Grond-
wet.6 Sinds 1953 is deze procedure slechts driemaal toegepast, waaronder 
bij het verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap 
(edg) in 1954 en de overeenkomst met Indonesië waarbij Nederland af-
stand deed van de soevereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea.7 De wetge-
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verdragen die afwijken van  
de Grondwet een bijzondere  
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ver vond dat die verdragen in strijd waren met bepalingen uit de Grondwet 
en dat daarom de verzwaarde procedure moest worden gevolgd.8

Gebruik	van	de	eenvoudige	procedure	bij	de	goedkeuring	van	de	

Europese	verdragen

Bij de goedkeuring van de Europese verdragen heeft de wetgever de bijzon-
dere procedure voor goedkeuring van verdragen op grond van artikel 91 lid 
3 Grondwet telkens niet gevolgd, al zijn de Europese verdragen in de prak-
tijk wel met tweederdemeerderheid aanvaard.9 Dat is opmerkelijk, omdat 
de regering bij de goedkeuring van het eeg-Verdrag al aangaf dat het eeg-
Verdrag voorzag in uiteindelijke vervanging ‘van allerlei nationale regelin-
gen door Gemeenschapsregelingen’10 en dat de Europese Commissie eigen 
beslissingsbevoegdheden zou krijgen, ‘waardoor het gebruik van de ont-
snappingsmogelijkheden aan intergouvernementele onderhandeling 
wordt onttrokken’.11

Toch vond de regering het niet noodzakelijk om de bijzondere proce-
dure te volgen, omdat de bepalingen van het eeg-Verdrag volgens haar 
‘niet afwijken van de bepalingen van de Grondwet’.12 Het Verdrag van 
Maastricht week volgens de wetgever evenmin af van de Grondwet.13 In het 
bijzonder vond de wetgever dat de Grondwet zich niet verzette tegen de 
toekenning van actief en passief kiesrecht voor de verkiezingen van het 
Europees Parlement, de bepalingen over onderwijs, de harmonisatie van 
het immigratie- en asielbeleid en de invoering van een Europees geldstel-
sel (het emu-Verdrag).14 Met name het standpunt van de regering dat het 
emu-Verdrag geen schending opleverde van de Grondwet ondervond kri-
tiek in de literatuur en in de Tweede Kamer.15 De regering wees deze kritiek 
van de hand, omdat het Verdrag niet zou afwijken van ‘specifieke [G]rond-
wetsbepalingen’.16

Ook bij het Verdrag van Lissabon vond de wetgever dat de bijzondere 
procedure niet van toepassing was.17 In navolging van de Raad van State 
overwoog de regering bovendien dat ‘het Verdrag van Lissabon zich ken-
merkend onderscheidt van het in het referendum aangewezen Grondwet-
telijk Verdrag’.18 Volgens de Raad van State was daarbij van doorslagge-
vende betekenis dat het Verdrag van Lissabon was ontdaan van de 
constitutionele symboliek, omdat deze symbolen bij de bevolking de ver-
wachting opwekten dat de eu zich in een meer uitgesproken statelijke of 
federale richting zou ontwikkelen.19 De inhoudelijke overeenkomsten 
tussen het Verdrag van Lissabon en de Europese Grondwet werden door de 
Raad van State en de regering niet van doorslaggevende betekenis geacht.

De eenvoudige procedure is ook gebruikt bij de goedkeuring van het 
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Begrotingspact, waarbij de Europese Commissie onder meer het recht 
krijgt de Nederlandse begroting goed te keuren en te toetsen.20 Het is zeer 
de vraag of dit de juiste procedure is, nu het begrotingsrecht op grond van 
artikel 105 Grondwet toekomt aan de Staten-Generaal.21 Ondanks bezwa-
ren tegen de toepassing van de eenvoudige procedure en de wens van par-
tijen om een Grondwettelijke basis op te nemen voor deze bevoegdheden22 
zal het Begrotingspact op 25 juni 2013 door de Eerste Kamer als hamerstuk 
worden afgedaan.23 Dat is merkwaardig, omdat ook de verdragspartijen 
volgens de wetgever de voorkeur gaven aan het opnemen van een Grond-
wettelijke basis voor het Begrotingspact.24

Fundamenten	en	essentialia	van	het	Nederlandse	staatsbestel

Bij de goedkeuring van de Europese verdragen heeft de wetgever telkens 
gekozen voor een ‘literalistische’ interpretatie van artikel 91 lid 3 Grond-
wet.25 Volgens deze opvatting hoeft de bijzondere procedure alleen te wor-
den gevolgd als een verdrag letterlijk in strijd is met een of meer specifieke 
Grondwettelijke bepalingen.26

Bij de behandeling van het Verdrag van Lissabon werd terecht opge-
merkt dat deze benadering te beperkt is.27 Met deze benadering wordt 
miskend dat een verdragsbepaling, hoewel niet letterlijk in strijd met een 
specifieke Grondwetsbepaling, wel degelijk bevoegdheden kan verlenen of 
wijzigen, die in Nederland alleen door middel van een Grondwetswijzi-
ging geregeld zouden kunnen worden.28 Door in die gevallen de eenvou-
dige procedure te volgen, wordt de goedkeuring van een verdrag waarbij 
sprake is van soevereiniteitsoverdracht onttrokken aan de daarvoor be-
stemde procedure.29 Dat leidt volgens voormalig PvdA-senator en rechts-
geleerde Jurgens tot de ongerijmdheid dat afwijking van relatief onderge-
schikte bepalingen van de Grondwet toepassing van de verzwaarde 
procedure zou vereisen, terwijl wezenlijke inbreuken op de Nederlandse 
soevereiniteit mogelijk zouden zijn met toepassing van de eenvoudige 
procedure.30

Het is de vraag of de literalistische benadering van de wetgever stand-
houdt in het licht van de Grondwetsgeschiedenis. Hoewel artikel 91 lid 3 
Grondwet geen steun biedt voor de opvatting dat alle verdragsrechtelijke 
bepalingen die in de geest strijdig zijn met de Grondwet, aan de daarin 
vastgelegde procedure moeten worden onderworpen, gaf de regering bij 
de totstandkoming van deze bepaling wel aan dat het in die gevallen ‘een 
ethisch postulaat is, dat zowel Regering als Staten-Generaal (…) zich ern-
stig hebben te beraden of niet (…) zodanig in strijd met de geest van de 
Grondwet wordt gehandeld, dat ernstig overwogen dient te worden (…) in 
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hoeverre wel medewerking kan worden verleend’.31 Dus ook als een ver-
dragsbepaling niet letterlijk in strijd is met de Grondwet kan het zijn dat 
het passend is om de verzwaarde procedure te volgen.

kvp-senator Sassen (1911-1995) vroeg de regering bij de behandeling van 
de bepaling om in te stemmen met zijn visie dat deze bepaling niet is ge-
schreven om afwijkingen van ‘fundamentele essentialia van ons Staatsbestel 
mogelijk te maken’, waaronder hij verstond het ‘zelfstandig Staatsbestaan 
als Koninkrijk onder Oranje en als parlementaire democratie’.32 Naar aanlei-
ding daarvan gaf de regering aan erop te zullen letten dat ‘de fundamenten 
of essentialia van de nationale rechtsorde (…) zelfs voorzover zij niet in bepa-
lingen van de Grondwet zijn belichaamd, niet aan de ontwikkeling van de inter-
nationale rechtsorde mogen worden opgeofferd’ (cursivering van mij, B.F.).33

De wetgever had zich bij de goedkeuring van de Europese verdragen in 
dat licht moeten afvragen hoe deze zich verhielden tot de essentialia van 
het Nederlandse staatsbestel, ook voor zover deze niet in de Grondwet zijn 
gecodificeerd. Hoewel wellicht nog te betogen is dat de Europese verdra-
gen geen bepalingen inhielden die letterlijk in strijd waren met specifieke 
Grondwetsbepalingen, heeft Nederland door erkenning van de Europese 
verdragen echter wel soevereiniteit overgedragen en is het deel gaan uit-
maken van een zelfstandige rechtsorde, die ‘in de lid-staten dwingend 
recht is en rechtstreeks van toepassing is op hun onderdanen’.34 Daarmee 
is op zichzelf geen einde gekomen aan het staatsbestaan van Nederland 
onder Oranje en als parlementaire democratie, maar het is te betogen dat 
er door het lidmaatschap van de eu wel een einde is gekomen aan de zelf-
standigheid van Nederland.35

In dat licht is er veel voor te zeggen dat er toch gerede twijfel bestond of, 
althans, had moeten bestaan over de verenigbaarheid van de Europese 
verdragen met de fundamenten of essentialia van het Nederlandse staats-
bestel. Het had daarom de voorkeur verdiend als de wetgever bij de goed-

keuring van de Europese verdragen 
toch de zwaardere procedure zou 
hebben gevolgd, waarvoor twee 
derde van de stemmen in beide Ka-
mers is vereist (en die ook feitelijk 
zou zijn gegeven). Daarom kan wor-
den betwijfeld of de goedkeurings-
wetten van de Europese verdragen 
op een wettige manier tot stand zijn 

gekomen.36 De goedkeuringswetten zijn echter niet aantastbaar, omdat de 
totstandkoming van formele wetten niet aan de Grondwet kan worden 
getoetst.37

Er kan worden betwijfeld of de 
goedkeuringswetten van  
de Europese verdragen op  
een wettige manier tot stand 
zijn gekomen
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Verankering	lidmaatschap	eu	in	de	Grondwet?

Bij zijn advies over de goedkeuring van de Europese Grondwet adviseerde 
de Raad van State dat artikel 92 Grondwet niet is toegerust voor de ratifica-
tie van verdragen die zo belangrijk zijn als de Europese Grondwet.38 Arti-
kel 92 ziet immers op volkenrechtelijke organisaties, terwijl ‘[a]nders dan 
wat geldt voor volkenrechtelijke organisaties (…) de contacten tussen de eu 
en de nationale instanties, organisaties en burgers niet alleen “bovenover” 
via de regering lopen, maar ook rechtstreeks, “onderlangs”’.39 Daarom 
manifesteert de eu zich ‘als een constitutionele orde’.40 Ook uit de recht-
spraak van de Hoge Raad blijkt dat de werking van het Europese recht niet 
is ontleend aan de Grondwet, maar een zelfstandige grondslag vindt in de 
Europese verdragen.41

De Raad van State vraagt de regering daarom om haar visie te geven op 
‘de wenselijkheid van een op de aard van de eu toegesneden grondwetsbe-
paling’.42 Een dergelijke bepaling zou kunnen inhouden dat Nederland lid 
is van de Europese Unie en de gevolgen daarvan erkent, indien en voor 
zover dit bij of krachtens de Europese verdragen is bepaald. De Staatscom-
missie Grondwet, die over deze vraag in 2010 rapport uitbracht, adviseerde 
om dit niet te doen, want ‘[h]et lidmaatschap van de Europese Unie is geen 
fundamenteel constitutioneel beginsel en past daarom niet in de algemene 
bepaling’.43

Dat is jammer, omdat opname van een verwijzing naar de Europese Unie 
in de Grondwet zou betekenen dat de kiezer de gelegenheid zou krijgen 
om zich uit te laten over de wenselijkheid van het lidmaatschap van de eu 
door middel van tussentijdse verkiezingen. Hoewel de verkiezingen tege-
lijkertijd ook over andere onderwerpen kunnen gaan, heeft dit als voordeel 
dat kiezers zich wel over de kwestie kunnen uitlaten (zoals in het verleden 
ook is gebeurd bij de overdracht van de soevereiniteit over Nederlands-
Indië aan de Republik Indonesia).44 Het voordeel van een procedure tot 
Grondwetswijziging ten opzichte van een referendum is dat de kiezer zelf 
aan de uitkomst ervan zou zijn gebonden, wat bij een referendum niet het 
geval is. Daarmee kan niet alleen een democratische, maar ook een consti-
tutionele grondslag worden gegeven voor het Europese bestel, die thans 
niet, althans onvoldoende expliciet, in de Grondwet is verankerd.

Conclusie

Een belangrijk kenmerk van de democratische rechtsstaat is dat de uitoefe-
ning van de macht door de overheid er altijd op een wettelijke grondslag 
moet berusten. Bij de goedkeuring van de Europese verdragen heeft de 
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wetgever zich veelal enthousiast opgesteld, maar zich niet altijd met vol-
doende ernst beraden over hoe de overdracht van bevoegdheden aan de eu 
zich verhield tot de Grondwet. Aanvankelijk leek dat geen probleem, om-
dat Europese samenwerking door de burgerbevolking niet als controversi-
eel werd ervaren.45

De uitslag van het referendum in 2005 laat zien dat een grote meerder-
heid van het volk daar nu anders over denkt. De ernst van de verwerping van 
de Europese Grondwet is erin gelegen dat de Europese Grondwet groten-
deels de bestaande praktijk codificeerde. Dat zou minder problematisch zijn 
als de Nederlandse Grondwet een heldere grondslag zou bieden voor het 
eu-lidmaatschap en de aanvaarding van de gevolgen daarvan. Door ondanks 
het gebrek aan deze grondslag toch mee te werken aan de uitbreiding van de 
eu, heeft de politiek het vertrouwen van de burger niet bevorderd.

Het vertrouwen kan wellicht worden hersteld door alsnog een grondslag 
voor het lidmaatschap van de eu in de Grondwet op te nemen, waarover het 
volk zich in tussentijdse verkiezingen kan uitlaten. Het toedragen van een 

warm hart aan Europese samenwer-
king hoeft immers niet in de weg te 
staan dat dit op een constitutioneel 
zorgvuldige manier gebeurt. Om te 
voorkomen dat het vertrouwen van 
het volk verder afneemt, zou de 
wetgever bij de toekomstige over-
dracht van bevoegdheden aan de eu 
in elk geval de daarvoor geldende 

zwaardere procedure moeten volgen.46 Omdat het conflict met de burger 
de legitimiteit van het politieke bestel als geheel raakt, lijkt dat geen over-
bodige luxe.

 Noten

1 Vgl. A. Jacobs, ‘Het Verdrag van Lissa-
bon en de Europese Grondwet’, Neder-
lands Juristenblad 83 (2008), nr. 6, pp. 
320-329; R. Barents, ‘De Europese 
Grondwet is dood. Leve de Europese 
Grondwet’, Nederlands tijdschrift voor 
Europees recht 13 (2007), nr. 9, pp. 174-
184; B. de Witte, ‘De deconstructie van 
het Constitutioneel Verdrag’, SEW: 
Tijdschrift voor Europees en economisch 
recht 55 (2007), nr. 7-8, pp. 256-257.

2 Art. 2 lid 1 van de Wet raadplegend 
referendum Europese Grondwet (Stb. 
2005, nr. 44, p. 1).

3 Art. 92 Grondwet is declaratoir van 
aard: ook zonder deze bepaling kunnen 
bevoegdheden worden overgedragen 
aan de volkenrechtelijke organisaties, 
zoals de eu. Vgl. J.W.A. Fleuren, in: P.P.T. 
Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, D.E. 
Bunschoten en J.W.A Fleuren (red.), 
Grondwet, tekst en commentaar. Deven-
ter: Kluwer, 2009, p. 141.

4 Deze bepaling was voorheen verankerd 
in art. 63 Grondwet (1956). Zie hierover 
J.W.A. Fleuren, ‘Grondwet, democrati-
sche rechtsstaat en internationale 
rechtsorde’, RegelMaat 26 (2011), nr. 2, p. 
99 e.v., p. 103.

5 Art. 6 lid 2 Rijkswet goedkeuring en 

Een warm hart voor Europese 
samenwerking hoeft niet in 
de weg te staan dat dit op een 
constitutioneel zorgvuldige 
manier gebeurt



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

Democratische	legitimatie:	Europa	van	het	volk,	door	het	volk	en	voor	het	volk?

96

bekendmaking verdragen (Rgbv). Zie 
daarover J.W.A. Fleuren, ‘Verdragen die 
afwijken van de Nederlandse Grond-
wet’, in: D. Breillat e.a., Van de constitu-
tie afwijkende verdragen. Deventer: 
Kluwer, 2002, p. 61.

6 Kamerstukken ii 1951/52, 2374, nrs. 7 en 
8; Handelingen ii 1951/52, p. 1911; Kamer-
stukken ii 1955/56, 4133 (R 19), nr. 4, p. 15. 
Uit Fleuren 2009, p. 139.

7 Stb. 1954, 25; Stb. 1962, 363; Stb. 2001, 
343. Zie Fleuren 2009, p. 104, en voet-
noot 25. Zie Fleuren 2002, p. 54.

8 Ibidem.
9 Voor het Verdrag van Lissabon zie Han-

delingen i 2007/08, nr. 38.
10 Kamerstukken ii 1956/57, 4725, nr. 3, p. 5.
11 Kamerstukken ii 1956/57, 4725, nr. 3, p. 36.
12 Kamerstukken ii 1957/58, 4725, nr. 14. 

Dit strandde wel op verzet van enkele 
Kamerleden, die vonden dat het eeg-
Verdrag wel afweek van de Grondwet, 
maar leidde niet tot wijziging van de 
procedure (Kamerstukken ii, 1956/58, 
4725, nr. 9, p. 17).

13 Kamerstukken ii 1991/92, 22 647 (R 1437), 
nr. 3, p. 10.

14 Ibidem, p. 11.
15 Kamerstukken ii 1992/93, 22 647 (R 1437), 

nr. 11, p. 21; vgl. A.W. Heringa, ‘De ver-
dragen van Maastricht in strijd met de 
grondwet. Goedkeuring met twee derde 
meerderheid?’, Nederlands Juristenblad 
67 (1992), nr. 24, pp. 749-752.

16 Kamerstukken i 1992/93, 22 647 (R 1437), 
nr. 86c.

17 Kamerstukken ii 2007/08, 31 384 
(R 1850), nr. 3, p. 9. Daarbij verwees de 
regering naar het advies van de Raad 
van State daarover (Kamerstukken ii, 
2007/08, 31 091, nr. 4). Vgl. Kamerstuk-
ken ii 2007/08, 31 384 (R 1850), C 13, pp. 
13-14.

18 Kamerstukken ii 2007/08, 31 384 
(R 1850), nr. 3, p. 9. Daarbij verwees de 
regering naar het advies van de Raad 
van State daarover (Kamerstukken ii, 
2007/08, 31 091, nr. 4). Vgl. Kamerstuk-
ken ii 2007/08, 31 384 (R 1850), C 13, pp. 
13-14.

19 Kamerstukken ii 2007/08, 31 091, nr. 4, p. 9.
20 Trb. 2012, nr. 51, en Kamerstukken ii 

2011/12, 33 319, nr. 2, p. 1.

21 Fleuren 2009, p. 157.
22 Kamerstukken ii 2012/13, 33 319, nr. 6, p. 17.
23 Zie www.eerstekamer.nl/

wetsvoorstel/33319_goedkeuring_ver-
drag_inzake

24 Zie Kamerstukken ii 2012/13, 33 319, nr. 
6, p. 17. Het Begrotingspact zelf schrijft 
slechts voor dat het verdrag door de 
verdragsluitende partijen wordt be-
krachtigd overeenkomstig hun onder-
scheiden grondwettelijke bepalingen, 
wat nog niet betekent dat de Grondwet 
voor dit doel moet worden gewijzigd 
(vgl. Art. 14 lid 1 Begrotingspact).

25 Vgl. Fleuren 2011, p. 104.
26 Ibidem, 16.
27 Kamerstukken ii 2007/08, 31 384 

(R 1850), nr. 6, p. 12.
28 Vgl. Fleuren 2011, p. 99.
29 Ibidem.
30 Handelingen i 2001/02, p. 1699 e.v.; 

Kamerstukken ii 2001/02, 237c, nr. 174; 
Kamerstukken i 2003/04, 27 484 
(R 1669), nr. 289, bijlage, p. 46. Uit J.J.J. 
Sillen, ‘Verdragen die afwijken van de 
Grondwet en beperking van de soeve-
reiniteit. Een nieuwe benadering’, 
RegelMaat 20 (2005), nr. 4, pp. 129-139, 
aldaar p. 131.

31 Handelingen i 1952/53, p. 484. Uit Sillen 
2005.

32 Handelingen i 1952/53, p. 469. Uit Sillen 
2005.

33 Handelingen i 1952/53, p. 480. Uit Sillen 
2005.

34 Zie hvj	eg 5 februari 1963 (zaak 26/62) 
(Van Gend en Loos) en hvj	eg 15 juli 1964 
(zaak 6/64, ljn be3134).

35 De Raad van State spreekt in dit ver-
band over de ‘vervlechting van de Euro-
pese en de nationale constitutionele 
structuur’ (Kamerstukken ii 2004/05, 
30 025 (R 1783), nr. 4, p. 15).

36 Aan de onwettigheid van de goedkeu-
ring kan niet worden afgedaan, doordat 
beide kamers de Europese verdragen in 
feite wel met een gekwalificeerde meer-
derheid hebben goedgekeurd. In het 
wetsvoorstel tot goedkeuring moet 
immers tot uiting worden gebracht dat 
de wet alleen met tweederdemeerder-
heid kan worden aangenomen (art. 6 lid 
2 Rgbv). Gebeurt dat niet, dan is de 



Bart	Fleuren

Het Grondwettelijke tekort van de Europese Unie

97

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

goedkeuringswet niet rechtmatig tot 
stand gekomen. Zie daarover Fleuren 
2002, p. 61, ten aanzien van de goedkeu-
ring van het Lockerbie-verdrag.

37 Zie hr 27 januari 1961, nj 1963, 248 (prof. 
Van den Bergh) m.nt. D.J. Veegens. Daar-
naast betekent dit, ook als zou komen 
vast te staan dat er een totstandkomings-
gebrek kleeft aan de goedkeuring van de 
Europese verdragen door Nederland, 
niet zonder meer dat dit ook gevolgen 
heeft voor de verbindendheid van de 
Europese verdragen voor Nederland.

38 De Raad van State merkt op dat de ‘ver-
vlechting van de Europese en de natio-
nale constitutionele structuur (…) dan 
ook om een andere kwalificatie van de 
deelneming aan de eu [vraagt] dan die 
van de huidige bepalingen’. Kamerstuk-
ken ii 2004/05, 30 025 (R 1783), nr. 4, p. 15.

39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 hr 2 november 2004, ljn	ar1797, rov. 

3.6: ‘Het middel miskent dat een op 
grond van het eg-verdrag vastgestelde 
verordening zoals waarvan hier sprake 
is, krachtens dat verdrag en niet krach-
tens enig nationaal besluit gelding 
heeft en rechtstreeks toepasselijk is in 
elke Lid-Staat. Die gelding is niet geba-
seerd op het stelsel van art. 93 en 94 gw. 
Het middel is derhalve ondeugdelijk.’

42 Ibidem.
43 Rapport Staatscommissie Grondwet 

2010, p. 109.
44 Het is moeilijk in te zien waarom onder-

werpen als de instelling van de Natio-
nale ombudsman (art. 78a Grondwet), 
de wijziging van art. 12 Grondwet met 
betrekking tot het binnentreden van 
woningen, of de vervanging van zieke 
en zwangere volksvertegenwoordigers 
(art. 57a Grondwet), wél een Grondwets-
wijziging zouden vereisen, en het lid-
maatschap van de eu niet. Een overzicht 
van de Grondwetswijzigingen is te 
vinden op www.parlement.com/id/
vh8lnhrqszxn/
grondwetsherzieningen_1815_heden.

45 Zo werd bij wijze van steekproef in 1952 
een referendum gehouden in Bolsward 
en Delft, waarbij in beide gemeenten 
meer dan negentig procent van de 
kiezers zich uitsprak voor een verenigd 
Europa met een centrale overheid en 
met een democratische vertegenwoor-
diging (zie daarover Fleuren 2011, p. 99).

46 Sinds 2006 is er een wetsvoorstel van het 
lid Van der Staaij aanhangig bij de Twee-
de Kamer dat ertoe strekt expliciet op te 
nemen in de Grondwet dat goedkeuring 
van een verdrag tot wijziging van de 
Europese verdragen alleen kan worden 
verleend door ten minste twee derde van 
de stemmen in beide kamers. Hoewel 
deze wijziging niet noodzakelijk is in 
het licht van de Grondwetsgeschiedenis, 
kan instemming met dit wetsvoorstel 
wel helpen om te voorkomen dat er in de 
toekomst discussie ontstaat over de te 
volgen procedure. Zie Kamerstukken ii, 
30 874 (R 1818), nr. 2.



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

98

‘Weten	de	kamerleden	zelf	eigenlijk	wel	waarover de stemming 
ging vanavond?’ Dat was de vraag van Mariëlle Tweebeeke op 6 oktober 
2011 in Nieuwsuur aan Ferry Mingelen. Mingelen antwoordde verrassend: 
‘(…) hier wordt op een achternamiddag iets beslist waarvan je jaren later 
zal zeggen: “Dit was een historisch, een vergaand besluit, want hier werd 
Nederland gebonden aan vergaande financiële betrokkenheid bij het op-
lossen van de financiële crisis.”’

De genoemde achternamiddag was het moment waarop de Tweede Ka-
mer instemde met de uitbreiding van het Europese noodfonds (toen al-
leen nog het efsf, en nog niet het latere, veel grotere, esm). In het item van 
Nieuwsuur werd aan enkele Kamerleden gevraagd of ze wisten waarover ze 
gestemd hadden die avond. De Kamerleden antwoordden fout, ontwijkend 

Nationale parlementen in 
Brussel: ze blaffen wel,  
maar bijten niet

De auteur is buitenpromovendus bij het instituut voor Politieke Wetenschappen 
aan de Universiteit Leiden en werkt als ambtenaar voor de rijksoverheid. Hij is 
tevens redacteur van christendemocraat.nl.

Wat is de invloed van nationale parlementen in Brussel? Van de 
befaamde gelekaartprocedure is pas één keer succesvol gebruik-
gemaakt. Ook de pogingen van het Nederlandse parlement zijn 
zeer beperkt. Mede daardoor is de invloed van onze parlemen-
tariërs – hun vele commentaar op Brussel ten spijt – in Europa 
uitermate gering. Wil ons parlement daadwerkelijk invloed 
op de Brusselse wetgeving uitoefenen, dan zal er om te begin-
nen meer aandacht voor Europese voorstellen in ons parlement 
nodig zijn. En een beter begrip van hoe Europa werkt.

door Bart van Horck
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of verwezen naar hun woordvoerder. Het was een opmerkelijk schouwspel: 
onze volksvertegenwoordigers die beslisten over de Nederlandse bijdrage 
aan een nieuw fonds, waarmee miljarden van de Nederlandse begroting 
naar Brussel werden overgeheveld, wisten niet waarover ze precies stem-
den. Was dezelfde vraag gesteld wanneer er over de jsf gestemd was, dan 
had waarschijnlijk ieder kamerlid precies geweten waarover het ging. Nu 
niet, want het ging over Europa en dat is voor veel burgers, en blijkbaar ook 
Kamerleden, lastige materie. Dat laatste is opmerkelijk, want juist deze 
volksvertegenwoordigers moeten ook onze belangen in Europa goed bewa-
ken. Dit artikel gaat over de invloed van ons parlement op Europa.

Sinds het Verdrag van Lissabon, getekend op 13 december 2007, beschikt 
ieder nationaal parlement over een noodremprocedure. Dat is een nieuwe 
procedure waarbij nationale parlementen, mits het er genoeg in getale 
zijn, de Europese Commissie als het ware kunnen terugfluiten. Zij kunnen 
de Commissie dwingen om een voorstel te heroverwegen en verplichten 
om een motivatie te geven waarom een voorstel van de Commissie op Euro-
pees niveau moet worden geregeld.

Hoe gebruikt ons Nederlands parlement die procedure en hoe doen 
andere landen dat? En wat valt er te zeggen over de inzet en invloed van 
ons parlement voor het Nederlands belang in Europa? Het zijn vragen die 
ik in dit korte artikel wil beantwoorden. Ik wil daarvoor eerst bekijken hoe 
ons nationale parlement in het verleden en heden tegen de Unie aan heeft 
gekeken. Vervolgens wil ik de feitelijke invloed bespreken. Daarbij maak ik 
onderscheid tussen invloed aan de voorzijde, dus bij de voorbereiding van 
de wet, en invloed aan de achterzijde, oftewel de invloed bij de implemen-
tatie van een wetsvoorstel. Bij het gebruik van de gelekaartprocedure wil ik 
uitgebreider stilstaan, om vervolgens af te sluiten met een evaluatie van de 
inzet en invloed van het nationale parlement in Europa. De conclusie daar-
van is niet positief. Door te weinig kennis, te weinig interesse en te weinig 
aandacht is de invloed van ons nationale parlement in Europa zeer beperkt.

Europa	op	de	agenda	van	Den	Haag

De Nederlandse houding naar Europa is er sinds het verleden altijd een 
geweest van terughoudendheid. Men wilde wel meedoen, maar de houding 
was afwachtend. Kenmerkend was de reactie die premier Drees gaf over 
het verdrag van Rome uit 1957. Het was een ‘eerste voorzichtige stap’.1 Ten 
tijde van de behandeling van het Verdrag van Maastricht, in 1992, waren er 
Kamerleden die zich beklaagden over de snelheid waarmee het Verdrag ge-
ratificeerd moest worden, terwijl ‘het hier gaat om verdragen, welke zowel 
voor de ontwikkeling van Europa als voor ons land van beslissende bete-
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kenis kunnen zijn’.2 Toch stemde het parlement in met de ratificatie van 
het Verdrag, en het deed dat met vrijwel ieder verdrag. Wel met een stevig 
debat, maar ieder debat eindigde met instemming. Zou, met de komst van 
de emu, de soevereiniteit niet aangetast kunnen worden?3 Kamerleden be-
klaagden zich over de grote omvang van Europese verdragen. Vooral vanaf 
het Verdrag van Maastricht uit 1992, waarin Europa substantieel meer be-
voegdheden kreeg, nam het aantal regels vanuit Brussel toe. Bij de behan-
deling van het Verdrag van Maastricht merkte Frans Weisglas al op dat het 
verdrag weliswaar erg technisch van aard was, maar dat hij zich ook zorgen 
maakte over de invloed die het nationale parlement zou hebben. Hij pleitte 
voor een subsidiariteitstoets. Dat voorstel kreeg helaas onvoldoende steun.

Met de tijd namen de zorgen van de Kamer toe en in 2002 verscheen van 
rapporteur Hans van Baalen het rapport Op tijd is te laat. Daaruit bleek dat 
er een sterke behoefte bestond aan betere informatie over het Europese 
besluitvormingsproces, wat Van Baalen zorgen baarde. Het rapport oor-
deelde hard over de invloed die het nationale parlement had in Brussel. 
Nationale parlementen zouden zich veel actiever moeten inzetten om het 
democratisch tekort in Brussel te kunnen verkleinen. Het oordeel over Den 
Haag zelf was nog stelliger: ‘Op tijd zijn in het formele proces te Den Haag, 
betekent te laat zijn in het informele proces in Brussel, waardoor er ook in 
Den Haag maar weinig concrete invloed kan worden uitgeoefend.’4

Naar aanleiding van het rapport van Van Baalen is de staf in de Kamer 
uitgebreid en is er een vertegenwoordiging van de Staten-Generaal in 
Brussel gekomen. De ondersteuning aan de Kamer is daardoor sterk uitge-
breid, maar toch blijft de aandacht voor onderwerpen uit Brussel bij onze 
twee Kamers beperkt.

Brusselse	onderwerpen	‘scoren	niet’

De aandacht van Kamerleden voor wetsvoorstellen uit Brussel is beperkt. 
Dat lijkt niet zonder reden te zijn. De Ruiter beschrijft er een aantal argu-

menten voor. Ten eerste is regel-
geving uit Brussel vaak complex. 
Die grote complexiteit is voor veel 
parlementariërs een reden om een 
onderwerp te laten voor wat het is. 
Een veelgehoorde klacht vanuit Den 
Haag is dat Brussel vaak erg techni-

sche wetsontwerpen heeft. Daar is erg specialistische kennis voor nodig, 
die Kamerleden vaak niet hebben.

Een andere reden waarom de aandacht beperkt is, komt door de pro-

De aandacht van Kamerleden 
voor wetsvoorstellen uit Brussel 
is beperkt
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cedure die in Brussel wordt gehanteerd. De Europese Commissie heeft er 
belang bij om voorstellen zo snel mogelijk goed te laten keuren, en daarom 
zoekt zij actief steun bij het Europees Parlement en de Raad, die haar voor-
stel goed moeten keuren. Daardoor wordt de tijd dat een voorstel ter voor-
bereiding ligt, sterk verkort. De kans dat het voorstel nationale parlemen-
tariërs tijdig onder ogen komt, is daardoor erg beperkt.

Een derde reden voor de beperkte aandacht voor Brusselse onderwerpen 
is dat deze electoraal niet aantrekkelijk zijn, en een vierde dat er maar erg 
weinig media-aandacht voor voorstellen uit Brussel is. Door dit gebrek aan 
media-aandacht kunnen politici zich minder profileren met het voorstel. 
Een parlementariër kan dus maar beperkt kiezers trekken met Brusselse 
onderwerpen.

Al met al kenmerken onderwerpen uit Brussel zich dus als erg onaan-
trekkelijk voor nationale politici om zich mee bezig te houden. Als gevolg 
daarvan is de aandacht die nationale parlementariërs hebben voor regel-
geving uit Brussel erg beperkt. Een gevaarlijk situatie, want ondertussen 
gaat de Commissie door met het introduceren van nieuwe regelgeving. De 
Europese trein dendert vrolijk voort.

Hoe kunnen nationale parlementen die met dit soort onderwerpen wor-
den geconfronteerd, toch invloed proberen uit te oefenen? Sinds het Ver-
drag van Lissabon heeft het parlement de mogelijkheid om direct meer in-
vloed uit te oefenen op Europese wetsvoorstellen. Via de gelekaartprocedure 
kan direct op de vorming van Europese regels worden gereageerd. Maar doet 
men dat ook? Laten we die gelekaartprocedure eens nader bekijken.

De	invloed	van	nationale	parlementen	in	Brussel

Al sinds het Verdrag van Maastricht heerst er onzekerheid over het demo-
cratische tekort van Europese besluitvorming. Zowel het Europees Parle-
ment als de nationale parlementen hebben altijd maar een beperkte in-
vloed gehad. Tegelijkertijd nam de invloed van de Europese instituties op 
de nationale lidstaten toe. Binnen het Verdrag van Lissabon werd daarom 
een pragmatische oplossing gevonden om, naast een aanzienlijk grotere 
rol van het Europees Parlement, ook de nationale parlementen meer in-
vloed te geven. Via artikel 6 van protocol 2 van het Verdrag van Lissabon 
werd de zogenaamde ‘subsidiariteitscheck’ voor nationale parlementen 
ingevoerd. Nationale parlementen, dus ook de Tweede Kamer, ontvangen 
nieuwe voorstellen van de Commissie. Zij worden door Brussel uitvoerig 
op de hoogte gehouden van nieuwe voorstellen en krijgen acht weken de 
tijd om te reageren. Indien een parlement vindt dat het voorstel van de 
Commissie niet op Europees niveau, maar beter op nationaal niveau kan 
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worden geregeld, kan het bij de Commissie protest indienen. Wanneer een 
lidstaat twee kamers heeft, krijgt iedere kamer één stem. Als er maar één 
parlement is in de lidstaat, krijgt die twee stemmen. Volgens het protocol 
kan bij steun van een derde van de totale hoeveelheid stemmen van de Unie 
een gele kaart worden gegeven aan de Europese Commissie. De Commis-
sie moet in zo’n geval haar voorstel opnieuw in beraad nemen. Zij kan het 
terugtrekken of opnieuw indienen met een motivatie waarom het voorstel 
in kwestie op Europees niveau moet worden behandeld. Op deze manier 
kunnen de nationale parlementen meer betrokken worden bij de besluit-
vorming en is het democratisch tekort binnen de Unie beter opgelost. Hoe 
werkt deze procedure nu in de praktijk, en wat komt er bij kijken binnen 
het nationale parlement?

Wanneer	de	Tweede	Kamer	vindt	dat	iets	beter	nationaal	dan	

Europees	kan…

Wanneer de Tweede Kamer een voorstel ontvangt van de Commissie en 
daarvoor een gele kaart wenst te trekken, stuit ze op enkele problemen. 
Allereerst heeft ze te maken met tijdsdruk: het bezwaar moet binnen acht 
weken worden ingediend bij Brussel. Dat is, gezien de drukte van alle ver-
gaderingen in Den Haag, niet veel tijd. Europese onderwerpen zijn, zoals 
net besproken, bij uitstek ook geen aantrekkelijke onderwerpen voor poli-
tici. Ze zijn complex, er is weinig media-aandacht voor, er is specialistische 
kennis vereist: dat zorgt ervoor dat ons parlement slechts weinig gebruik-
maakt van de gelekaartprocedure. Daar komt nog bij dat regelgeving uit 
Brussel vaak technisch van aard is. Het zijn dikwijls richtlijnen waarvoor je 
even de tijd moet nemen om ze te bestuderen, en die tijd is er dus vaak juist 
niet. Het gevolg is dat parlementsleden moeten kiezen welke voorstellen ze 
willen bekijken en welke niet. Daarbij maken de leden strategische keuzes.

Uit een studie van De Ruiter5 blijkt dat parlementsleden een voorkeur 
hebben om nieuwe wetgeving te behandelen. Wanneer de onderhande-
lingen over het voorstel langer duren, groeit ook de achterdocht van het 
parlement. Kamerleden zijn dan eerder geneigd om er aandacht aan te 
schenken. Maar verreweg de beste motivatie om aandacht te schenken 
aan Europese dossiers in de Kamer is media-aandacht. Wanneer de media 
aandacht hebben voor een nieuw voorstel, zullen de Kamerleden zeer snel 
geneigd zijn om het onderwerp onder de aandacht te brengen.

Een onderwerp is dus geschikt voor een protest als het niet complex is, 
als de onderhandelingen in Brussel al lang duren, als het gaat om nieuwe 
wetgeving en als het een onderwerp is waar de media aandacht aan schen-
ken. Wordt zo’n onderwerp gevonden, dan moet er een motivatie geschre-
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ven worden waarom dit onderwerp beter op nationaal niveau geregeld kan 
worden. Dat moet binnen acht weken voor elkaar zijn.

Hoe vaak wordt onder die druk gebruikgemaakt van die procedure? 
Hoewel de minister van Buitenlandse Zaken stelt dat Nederland zeer ac-
tief gebruikmaakt van de procedure,6 valt dat in de praktijk zeer mee: het 
Nederlands parlement maakt er slechts mondjesmaat gebruik van. Het 
maakte in 2012 zes keer gebruik van de subsidiariteitstoets en slaagde er 
daarbij één keer in de benodigde meerderheid te vergaren (op 20 mei 2012 
werd voor een richtlijn die het stakingsrecht in de Unie zou aanpassen een 
gele kaart getrokken). Hoe doen andere landen het?

Het	gebruik	van	de	gelekaartprocedure	in	2012	en	de	

stakingsrichtlijn

Europese lidstaten zijn terughoudend in het gebruik van deze nieuwe pro-
cedure. In 2012 werd er 290 keer door een nationaal parlement een beroep 
gedaan op een subsidiariteitstoets. In 71 gevallen was die subsidiariteits-

toets er, en de overige 219 bijdragen 
vielen niet binnen de deadline van 
acht weken. Daarbij viel op dat het 
aandeel van Nederland vrij gemid-
deld was. Zes keer wees ons parle-
ment de Commissie erop dat haar 
voorstellen beter nationaal geregeld 

konden worden; twee keer was het te laat met zijn gele kaart.
Andere landen lijken actiever dan Nederland, maar hebben moeite om 

zich aan de deadline van acht weken te houden: dat blijkt een zware eis te 
zijn voor nationale parlementen. De Italiaanse senaat en vooral het Portu-
gese parlement dienen zeer veel protesten in. Met maar liefst 70 stuks zijn 
de Portugezen kampioen in het gebruik van de gele kaart. Hoewel Portugal 
en Italië de termijn van acht weken vaak niet weten te halen, zijn deze twee 
landen verrassend actiever dan ons eigen parlement. De inspanning van 
het Nederlands parlement is dus weliswaar vaker op tijd, maar veel beperk-
ter in aantal.7

De inhoud van de protesten van onze twee Kamers is wat toon betreft 
ambtelijker dan die van andere parlementen. Hoewel zij in toon steeds poli-
tieker zijn geworden, blijven Nederlandse protesten puur gericht op de in-
houd, en worden ze niet gezien als een politiek statement van een nationaal 
parlement tegen een hogere bestuurslaag. De Britten staan bekend als de 
auteurs van de meest politiek getinte protesten. Het is de Britten niet zozeer 
te doen om de inhoud van het voorstel, als wel om de politieke boodschap.8

Europese lidstaten zijn 
terughoudend in het gebruik 
van de gelekaartprocedure
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Om een gele kaart uit te kunnen delen aan de Commissie moet boven-
dien een derde van alle Unie-stemmen verzameld worden. Dat is voor 
nationale parlementen een grote opgave in een beperkte tijd. Als gevolg 
daarvan is het aantal gele kaarten dat getrokken wordt zeer beperkt geble-
ven. Sinds de procedure bestaat en nationale parlementen dus de invloed 
kunnen uitoefenen, is er slechts één gele kaart getrokken richting de Com-
missie. Nederland was daarbij een van de indieners. Het ging in dat geval 
om een ontwerprichtlijn ‘Monti ii’. Deze richtlijn zou het stakingsrecht 
in alle lidstaten aanpassen, zodat het in lijn met de vrijheid van verkeer 
van diensten en personen zou komen. Volgens die richtlijn zou de rechter 
moeten bepalen of een staking rechtmatig is en welk recht er prevaleert: 
staking of vrijheid van diensten. Met twaalf parlementen die een gele kaart 
trokken, was dit het eerste voorstel dat een gele kaart kreeg. De Commissie 
had als mogelijkheid om haar voorstel in te trekken of om het opnieuw in 
te dienen, voorzien van een motivatie waarom zij denkt dat het voorstel op 
het niveau van de Unie thuishoort.

Volgen	er	na	deze	gele	kaart	nog	meer	kaarten?

Sinds de introductie van de gelekaartprocedure is er dus pas één keer suc-
cesvol van gebruikgemaakt. De procedure was speciaal bedoeld om natio-
nale parlementen meer invloed te geven in Europa, maar het volgen ervan 
blijkt dus maar sporadisch te gebeuren. Nederland vormt in dit opzicht 
geen uitzondering. Mede door dit beperkte gebruik is de aandacht voor Eu-
ropese onderwerpen gering. Wanneer er weinig aandacht is voor Europese 
onderwerpen en de procedure van de gele kaart erg complex is, betekent dit 
dat de invloed van ons parlement in Europa uitermate klein zal zijn. Onze 
parlementsleden hebben wellicht commentaar op Brussel, maar ze ver-
moeien zich er meestal niet mee. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals Pieter 

Omtzigt, die als pensioenrapporteur 
bezig is om een richtlijn gericht op 
Europees toezicht op nationale pen-
sioenen via een gele kaart tegen te 
houden. Omtzigt wijst er echter met-
een op dat een gele kaart ‘complex is 
en zeer veel voorbereiding vergt’. Hij 
wijst tevens op de energie en inspan-
ning die nodig is om in slechts acht 

weken tijd genoeg stemmen voor een gele kaart te verzamelen.
Wanneer we deze situatie bezien, is één ding helder. Wanneer ons par-

lement daadwerkelijk invloed op de Brusselse wetgeving wenst uit te oefe-

Eerste en Tweede Kamerle-
den zullen beter en eerder op 
de hoogte moeten zijn van 
hoe Brussel werkt en wat zijn 
 plannen zijn
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nen, zal er meer aandacht voor Europese voorstellen in ons parlement no-
dig zijn. Eerste en Tweede Kamerleden zullen beter en eerder op de hoogte 
moeten zijn van hoe Brussel werkt en wat zijn plannen zijn. Dan nog is Den 
Haag afhankelijk van zijn collega-parlementen, wil zijn invloed kansrijk 
zijn. Dit betekent dat ons parlement meer en intensiever contact met an-
dere parlementen zal moeten onderhouden, en gezien de tijdsdruk zullen 
zij de samenwerking met de Europese collega-parlementen eerder moeten 
zoeken. Alleen zo kan ons nationale parlement zijn invloed in Europa wer-
kelijk verzilveren.
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De	meningen	verschillen: was het oud-commissaris Spinelli, waren het 
Duitse staatsrechtsgeleerden, of was het toch minister-president Lubbers die 
het begrip ‘subsidiariteit’ lanceerde? Opeens was het er, tegen het einde van 
de jaren tachtig, in het Europese debat: dit bij weinigen bekende principe, 
dat opgediept was uit de kluizen van de katholieke sociale leer. Een katholiek 
ordeningsbeginsel, dat in de geseculariseerde Europese bureaucratieën en bij 
weinig geloofvaste politici aansloeg als een penicilline-injectie.

De goed geschoolden in de sociale wijsbegeerte en het christelijk sociaal 
denken waren aanvankelijk wat verrast: ging die pauselijke encycliek Qua-
dragesimo Anno uit 1931 niet primair over de verhouding tussen de overheid 
en maatschappelijke verbanden, en minder over de verhoudingen tussen 
de verschillende overheidslagen? Was subsidiariteit, met andere woorden, 
niet het katholieke zusje van het reformatorische beginsel van soevereiniteit 
in eigen kring? De afscherming tegen de Leviathan, het almachtige, alles 
bedisselende staatsmonster. Een overheid die zich, als ze zich al met maat-
schappelijke organisaties bemoeit, dat vooral op stimulerende en facilite-

Subsidiariteit in Europa: 
beginsel en werkelijkheid

De auteur is president van Socires, forum voor cultuur en samenleving, en mede-
auteur van het nieuwe Program van Uitgangspunten van de Europese Volkspartij.

De dynamiek van de Europese samenlevingen vraagt steeds 
opnieuw welke taak op welk niveau thuishoort. Subsidiari-
teit blijft dan ook een actueel en heilzaam ordeningsprincipe. 
Dit beginsel wordt vaak verkeerd uitgelegd, als zou het dui-
delijk maken waar Europa zich vooral niet mee moet bemoei-
en. Maar subsidiariteit is geen pure bescherming van lagere 
overheidslagen; het kan en het moet tweerichtingsverkeer 
zijn, waarbij, als dat nodig is, bevoegdheden aan een hogere 
laag worden overgedragen.

door Jos van Gennip
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rende wijze moet doen en de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van die 
maatschappelijke verbanden respecteert, ook op het sociaaleconomische 
terrein, inclusief belangrijke delen van de sociale zekerheid.

Subsidiariteit is in dat geval een competentieafbakening tussen de 
overheid en de verbanden daarbuiten, de maatschappelijke verbanden. 
Maar vooral in de nadrukkelijke omarming van het federalistisch concept 
door de West-Duitsers na de Tweede Wereldoorlog bleek het principe ook 
zeer bruikbaar voor de competentieafbakeningen tussen de verschillende 
overheidslagen zelf. En in de studie Publieke gerechtigheid, in 1990 gepubli-
ceerd door het Wetenschappelijk Instituut voor het cda, werd met het oog 
op de noodzakelijke Europese hervormingen en preluderend op een Euro-
pese grondwet subsidiariteit als ordenend beginsel binnen de overheidsni-
veaus, inclusief de Europese, centraal gesteld.

De herontdekking van dit principe, dat uiteindelijk verbatim in het 
Verdrag van Lissabon zal worden opgenomen, tezamen met de accent-
verschuiving in het publieke debat, had als eerste curieuze gevolg dat de 
grote en noodzakelijke betekenis van dit beginsel voor de vrijheid en ver-
antwoordelijkheid voor maatschappelijke verbanden op de achtergrond 
raakte. En toch is die betekenis actueler dan ooit: de individualisering 
verschraalt niet alleen maatschappelijke verbanden, maar bevordert ook 
op onhoudbare wijze de directe en traploze terugval van de burger op over-
heidsvoorzieningen; de cultuur van overefficiency en functionalisme, en 
dus schaalvergroting, heeft allerlei bloeiende maatschappelijke voorzie-
ningen onteigend van de burgers. (‘Van wie is de samenleving?’ vroeg het 
Christelijk Sociaal Congres van 2012 zich daarom af.) Voorts heeft de com-
mercialisering van de hele maatschappij de eigen plaats van het non-pro-
fitinitiatief en de instellingen die daaruit voortkomen, zwaar onder druk 
gezet. De crisis in ons land op bijvoorbeeld het terrein van de woningbouw-
corporaties, de schaalvergroting en overregulering van het onderwijs, de 
distantie van ontwikkelingshulporganisaties of particuliere universiteiten 
van hun achterbannen, en de commercialisering van de gezondheidszorg 
zijn daarbij dagelijks aandacht trekkende fenomenen. Evenals ondoor-
dachte privatiseringen en afstotingen van sommige overheidstaken de 
andere kant van die medaille zijn.

Meer en meer wordt daarom beklemtoond dat er eigenlijk twee verschij-
ningen zijn van het subsidiariteitsprincipe: het verticale, dat over de orde-
ning tussen verschillende bestuurslagen gaat, en het horizontale, dat de 
begrenzing van de overheid ten opzichte van maatschappelijke verbanden 
oriënteert. De vertaling van die oriëntatie, ook op alle niveaus van de over-
heid, inclusief de Europese, biedt juist voor het eigen profiel van het cda, 
en juist nu, gouden kansen.



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

Europese	subsidiariteit	of	Brusselse	centralisatie?

110

Misverstanden	over	subsidiariteit

De gretige omarming van het subsidiariteitsprincipe is echter wel gepaard 
gegaan met een wijdverbreid misverstand, namelijk dat subsidiariteit 
eenrichtingsverkeer is, of beter een soort Chinese Muur, die moet voorko-

men dat bevoegdheden van buiten 
of van boven onnodig interveniëren 
in competenties die tot nu toe op het 
nationale niveau lagen. Subsidia-
riteit wordt op die manier identiek 
met nee zeggen, zich verdedigen, 
afstand houden, passief zijn. ‘Geen 
vergezichten meer’, is het stand-

punt van Rutte ii. En minister Timmermans liet onlangs in een Kamerbrief 
weten waar Europa zich vooral niet mee moet bemoeien.1 Subsidiariteit is 
echter veel meer.

Subsidiariteit is allereerst een dynamisch principe. Er is een aantal 
competenties door de lidstaten overgedragen, en dat is verankerd in een 
positieve ‘Kompetenzkatalog’. Dat was dus niet het resultaat van opleggen 
of afdwingen, maar van een vrijwillige en actieve overdracht van de lidsta-
ten aan hun gezamenlijke Europese organen, gedaan in de overtuiging dat 
die belangen, om interne of externe redenen, beter op het Europese niveau 
kunnen worden behartigd. Al het andere is in eerste instantie een bevoegd-
heid van de lidstaten. Op beide terreinen moet echter zowel tweerichtings-
verkeer als een niet-statisch proces leidend zijn. Zo hoorde Landbouw bij 
de duidelijke begincompetenties van de toenmalige Europese Economi-
sche Gemeenschap, maar als in de tachtiger jaren blijkt dat de centrale 
overweging daarvoor (de voedselzekerheid voor de Europese bevolking) 
niet alleen is veiliggesteld, maar dat de mondiale context daardoor ook 
verandert, vinden vormen van renationalisatie plaats. Naar het zich laat 
aanzien, zal dat proces voortgaan.

De dynamiek van de Europese samenlevingen vraagt steeds opnieuw 
welke competentie op welk niveau thuishoort. Dat de Nederlandse rege-
ring nu bijvoorbeeld van mening is dat het mediabeleid een nationale com-
petentie is valt toe te juichen, maar verdient ook een opmerkelijke voet-
noot. Reeds vijftien jaar geleden heb ik mij afgevraagd waarom bepaalde 
commerciële belangen er kennelijk in geslaagd waren om, met medewer-
king van de Nederlandse politiek, ons door velen benijde omroepstelsel 
te hervormen en te vervangen door een Europees gelegitimeerd systeem, 
waarvoor in ieder geval de stichters van Europa, zoals Schuman en Adenau-
er, zich zouden schamen. En later vroeg ik mij af welke krachten het waren 

De gretige omarming van 
het subsidiariteitsprincipe 
is gepaard gegaan met een 
wijdverbreid misverstand
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die behalve in Brussel ook op sommige nationaal-politieke niveaus werk-
zaam waren, en die de Ierse pers dwongen om advertenties voor Schotse 
abortusklinieken te plaatsen. Het is niet altijd Brussel dat binnenvalt met 
aan het subsidiariteitsbeginsel strijdige contraire maatregelen. En omge-
keerd: als de regering nu stelt dat bosbouw een nationale competentie is, 
dan klopt dat. Maar als morgen wordt ontdekt dat een bepaalde bosbouw-
methode grensoverschrijdende aantastingen met zich meebrengt, dan kan 
dat wel een onderwerp van gezamenlijke Europese zorg worden. We zien 
dan ook dat bij alle weerzin tegen de huidige Europese competentiever-
zwaring, onder de druk van de financieel-economische crisis, een drama-
tische overdracht van allerhande financiële competenties plaatsvindt, en 
dan niet alleen van nationale regeringen naar het Europese niveau, maar 
zelfs van de particuliere, vooral bancaire sector, naar dat van het Europese 
overheidsniveau. Dit zijn competentieoverdrachten die zelfs door eurofie-
len vijf jaar geleden nog voor ondenkbaar werden gehouden.

Subsidiariteit is dus noch statisch, noch een pure bescherming van la-
gere overheidslagen; het kan en het moet een tweerichtingsverkeer zijn, 
waarbij, als dat nodig is, ook bevoegdheden aan een hogere laag worden 
overgedragen.

Dimensies	van	subsidiariteit

Mgr. Van Luijn, de oud-bisschop van Rotterdam en oud-voorzitter van de 
verbindingscommissie van de Europese Bisschoppen bij de eu, heeft in een 
indrukwekkende rede aan de Universiteit van Keulen (26 november 2012) 
de meerdere dimensies van het subsidiariteitsprincipe uiteengezet.

Het gaat allereerst om een negatief criterium: de Unie treedt slechts op 
als en voor zover de doelstellingen van de voorgenomen maatregelen noch 
op centraal (c.q. nationaal), noch op regionaal of lokaal niveau kunnen wor-
den verwerkelijkt. Naast deze conservatieve subsidiariteit is er ook een pro-
gressieve: het kan gaan om een creatieve samenwerkingsagenda van die 
verscheidene niveaus om een bepaalde doelstelling te bereiken, waarbij de 
eu zich beperkt tot een minimum. Dan kan het dus ook aangelegenheden 
betreffen die nu algemeen als nationaal domein worden beschouwd, zoals 
gezondheidszorg of sociale politiek.

Van Luijn wijst in deze geest op de betekenis van artikel 4 van het eu-
Verdrag van Lissabon. Dat artikel stelt dat de Unie en de lidstaten elkaar 
wederzijdse steun moeten geven voor het halen van de doelstellingen die 
uit de Verdragen voortvloeien. Hij maakt daarbij onderscheid in drie ni-
veaus: ten eerste de trouw aan de Unie, die inhoudt dat de lidstaten alles in 
het werk moeten stellen om de afspraken te verwezenlijken en alles moe-
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ten nalaten wat die doelstellingen belemmert; ten tweede de plicht van de 
Unie om loyaal met de lidstaten samen te werken, met hun belangen reke-
ning te houden, hun identiteit te respecteren en niet te komen aan centrale 
elementen uit de respectievelijke grondwetten; en ten derde de verplich-
tingen van de lidstaten tegenover elkaar. Als we niet willen dat allerhande 
details bij de verwezenlijking van de binnenmarkt op Brussels niveau 
geregeld worden, moeten we het zelf doen. Daaraan moet echter worden 
toegevoegd dat dit wel in de geest van die doelstelling dient te gebeuren. 
Als nu ons bedrijfsleven klaagt dat er vanwege de financiële crisis allerlei 
verdekte protectionistische maatregelen genomen worden, dan roepen we 
opnieuw centralisme over ons af.

Procedurele	vertalingen

Maar al deze fraaie afspraken en uitgangspunten vragen wel scherpe en 
dwingende procedurele uitvoeringsafspraken. De regeringen van de lid-
staten spelen hierbij een centrale rol, maar sedert een tiental jaren is er ook 
aan de nationale parlementen een belangrijke rol toegekend bij de toetsing 
aan het subsidiariteits- en evenredigheidsprincipe, namelijk door tijdige 
toetsing van voorgenomen regelgeving aangaande deze principes. Met 
name worden de Kamers hier geïnformeerd over de positie van de regering 
door middel van het zogenoemde bnc-fiche. Dit fiche, vastgesteld door de 
Beoordelingscommissie Nieuwe Commissievoorstellen (bnc), wordt bin-
nen zes weken na het verschijnen van een nieuw voorstel aan de Kamers 
gezonden. Het is zeer opmerkelijk dat in de beginjaren van deze nieuwe 
mogelijkheid en opdracht de Eerste Kamer hier veel meer werk van heeft 
gemaakt dan de Tweede. De Senaat heeft zich qua taakstelling altijd meer 
met de kwaliteit van de wetgeving, de behoefte eraan en de uitvoerbaar-
heid ervan, moeten bezighouden, en is dikwijls ook bezig met vragen en vi-

sies op de langere termijn. De vraag 
of op een bepaald probleem een 
Europees of een nationaal antwoord 
moet volgen, past hier goed bij. Die 
interesse is ook snel vertaald in de 
toerusting van de Griffie met een 
zeer competente en alerte onder-
steuningsdienst, en verder was de 
persoonlijke betrokkenheid bij de 

Europese problematiek van leden en voorzitters hier in doorslaggevende 
mate verantwoordelijk voor.

In de praktijk blijkt dat een dynamische toepassing van het subsidiariteits-

Praktische toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel vraagt 
om materiedeskundigheid en 
kennis van zowel nationale wet-
geving als Europese regelgeving
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beginsel vraagt om materiedeskundigheid, kennis van nationale wetgeving 
en geverseerdheid in de Europese regelgeving. Daardoor wordt de toetsing 
vanuit de parlementen een veeleisende opgave. De toetsing is niet alleen een 
stoplicht op rood, maar ook een verkeersregelaar die kan aanmanen tot sneller 
doorgaan. Langs deze weg kunnen Binnenhof en Brussel aanzienlijk dich-
terbij komen. In andere landen is eveneens geconstateerd dat – wil men op 
parlementair niveau echt inhoud geven aan deze uitwerking van het subsidia-
riteitsprincipe – deskundigheid, tijd en toerusting onontbeerlijk zijn.

Subsidiariteit	in	de	praktijk:	werkt	het?

De vraag is nu of we met deze nieuwe architectuur sinds Maastricht en het 
Verdrag van Lissabon uit de voeten kunnen. Inderdaad, er beweegt wat. 
Het bewustzijn bij Commissie en Raad om niet te gemakkelijk bevoegd-
heden naar het Europese niveau te tillen is gegroeid, ook onder druk van 
de euroscepsis. Van die kant dus geen eenrichtingsverkeer naar boven. En 
tevens zien we dat Europa niet aarzelt om wel tot gezamenlijke standpun-
ten en bevoegdheidstransfers te komen als dat, met name onder druk van 
de financiële en economische crisis, onontkoombaar is. Als Europa uit dit 
dal komt, dan is dat te danken aan de vastberadenheid – en ja, ook de ver-
gezichten – van enkele Europese leiders, onder wie Van Rompuy. Ook het 
Europees Parlement heeft zich daarin constructief opgesteld. Wel zijn daar 
(en soms in de Commissie) reflexen die gemakkelijk geïnterpreteerd kun-
nen worden als onnodige interventie. Zeker in de sfeer van immateriële 
zaken is dat bespeurbaar. Het is nog te vroeg om te zeggen in welke mate de 
introductie van het beginsel afdoende is geweest, maar één ding is zeker: 
als de Unie nu zonder Verdrag met dit principe als kernelement had geze-
ten, was de strijd om uit de huidige crisis te komen bij voorbaat verloren.

Maar zal de consequente toepassing van het subsidiariteitsbeginsel ook 
een nieuw draagvlak voor het Europese project bevorderen? Ik denk van 
niet, want hoe noodzakelijk en onvermijdelijk ook: het gaat om een orde-
ningsprincipe, om een instrument. Al te lang heeft de Europese gedachte 
gefreewheeld op de historische noodzaak van een nieuwe Europese een-
heid, die de nationale tegenstellingen en vijandschappen kon overstijgen. 
Decennialang is de discussie meer gevoerd over het instrument dan over 
de motivatie. De motivatie van de eenentwintigste eeuw is niet zozeer vre-
de, verzoening en vrijheid, maar hoe een entiteit van straks minder dan vijf 
procent van de wereldbevolking zijn eigenheid, pluriformiteit en welvaart 
behouden in het geval van opkomende en elkaar op schaarse goederen 
beconcurrerende blokken.

Chris Patten, onder meer oud-commissaris Externe betrekkingen, be-
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schrijft in zijn fascinerende boek What next? Surviving the Twenty-first 
Century de grote uitdagingen waarvoor de komende generaties worden 
gesteld. Van energieschaarste tot watertekort, van overbewapening tot het 
wereldwijd overleven van democratische waarden, van armoede, conflic-
ten en besmettelijke ziekten, van klimaatverandering tot nieuwe voedsel-
tekorten en concurrentievermogen. Dit zijn stuk voor stuk uitdagingen 
waar de natiestaat tekortschiet.

Bij het zoeken naar oplossingen is subsidiariteit onmisbaar. Paus Bene-
dictus xvi breidt daarbij de werking van het subsidiariteitsprincipe nog 

verder uit: niet alleen een Europa dat 
de uitdaging van die globalisering 
voor zichzelf in onderlinge eenheid 
oppakt, is het gebod van het uur, 
maar dat Europa moet volgens hem 
ook beseffen dat de realiteit van de 
globalisering eist dat het principe 
niet bij de eigen grenzen ophoudt. 
Uiteindelijk zullen er vormen van 

wereldautoriteit moeten komen die dat proces in de goede banen van recht 
en humaniteit leiden. De relatie Europa-globalisering zal in de komende 
jaren de nieuwe basis voor een breed gedragen eenheid kunnen zijn.

Inspiratie	in	een	secularistische	cultuur

Voor de christelijke sociale beweging zit er aan de herontdekking van het sub-
sidiariteitsbeginsel nog een ander aspect. Soms blijkt er kennelijk in de oude 
kluis van de christelijke sociale leer iets te liggen wat heel bruikbaar is, en is 
die kluis een schatkist voor sociaal-politieke vernieuwing. Dat geldt bijvoor-
beeld ook voor de herontdekking van de kracht van de samenleving in de vorm 
van de Big Society van Phillip Blond, waarbij hij zich sterk door de Italiaanse 
katholieke lekenbeweging Comunione e Liberazione (Gemeenschap en Bevrij-
ding) heeft laten inspireren (en op zijn beurt nu weer onze Tweede Kamerfrac-
tie en Sybrand Buma heeft overtuigd). Boeiend is daarbij de vraag hoe in een 
cultuur en maatschappij waarin christenen een minderheid zijn en marginaal 
worden geduld, dit soort benaderingen en uitgangspunten, die immers voor 
alle mensen gelden, toch voor het voetlicht kunnen worden gebracht.

Europa moet beseffen 
dat de realiteit van de 
globalisering eist dat het 
subsidiariteitsprincipe niet bij 
de eigen grenzen ophoudt

 Noten

1 Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Kamerbrief Subsidiariteitsexcercitie,  
21 juni 2013.
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‘My	opposition	to	administrative	power has been interpreted into 
opposition to all government. This, however, is not true. I oppose only vio-
lence and the view that might makes right’, schreef Lev Tolstoj in 1909. De 
grote Russische schrijver waagde zich in zijn korte en krachtige ‘Een verge-
lijking van Amerika en Europa’ aan enkele bespiegelingen over de moder-
ne staat.1 Hij sprak in het bijzonder zijn bezorgdheid uit over de snel toene-
mende macht van het (ambtelijke) bestuur. In Tolstojs ogen was dit bestuur 
niet slechts de loyale uitvoerder van vastgestelde wetten en voorgegeven 
beleid, laat staan een vriendelijke, ‘klantgerichte’ leverancier van publieke 
diensten, maar de drager van immense macht en daarmee een potentiële 

Brussel als bestuursstaat in 
wording: de noodzaak van 
constitutionele legitimering 
en limitering

De auteur is universitair docent aan de Universiteit Leiden op het gebied van filosofie, 
ethiek en bestuur.

In de perceptie van burgers en journalisten is ‘Brussel’ syno-
niem aan bureaucratie in de slechtste zin van het woord. 
Ze menen dat de EU wordt gedomineerd door technocra-
ten, lobbyisten, overregulering, ambtenarij en verkwis-
ting. Of deze opvattingen nu juist zijn of niet, zij maken een 
belangrijk deel uit van het publieke debat over Europa. De 
zorg van velen dat de EU sluipenderwijs verwordt tot een 
bestuursmacht, maakt het nodig serieus aandacht te schen-
ken aan de constitutionele legitimatie van de bestuurlijk 
macht van de EU.
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pleger van door zichzelf gelegitimeerd geweld. Over de mate waarin Tol-
stojs vrees in het licht van de afgelopen eeuw gerechtvaardigd is, valt te 
twisten. Niet te ontkennen is echter dat het onderwerp van de bestuurlijke 
macht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa (in de natiestaten en in 
de eu), belangrijke vragen opwerpt.

Het	probleem	van	bestuurlijke	macht

De legitimatie van macht is al een moeilijke kwestie op zichzelf. De vraag 
wat een overheid precies het recht geeft om macht uit te oefenen over haar 
burgers kan niet worden beantwoord zonder grondige doordenking van de 
condition humaine. Ze is daarom ook een van de belangrijkste vragen in de 
politieke filosofie. De legitimiteit van ambtelijk bestuur in het bijzonder 
en de macht die daarmee wordt uitgeoefend, krijgt helaas weinig aandacht 
onder politiek filosofen, maar is een onderwerp van aanhoudende reflectie 
en discussie onder theoretisch georiënteerde bestuurskundigen.2 Waar-
aan ontlenen ambtenaren en andere niet-gekozen bestuurders eigenlijk 
hun legitimiteit? Hoe verkrijgen zij het recht om beleid voor te bereiden, 
beslissingen te nemen, wetten uit te voeren of op welke wijze dan ook 
macht uit te oefenen? Is dat recht een afgeleide, afkomstig van de politici 
die formeel boven hen gesteld zijn, of is het een zelfstandig recht dat zij 
hebben op grond van hun juridische status of hun professionele deskun-
digheid of uit nog een andere bron? En wat is de legitieme reikwijdte van 
bestuurlijke macht? Dit zijn vragen waarop geen simpel en eenduidig 
antwoord mogelijk is, maar waarvoor subtiele argumentatie nodig is, toe-
gesneden op uiteenlopende situaties.

Eén manier om het onderwerp wat te beperken is door te kijken naar 
constitutionele legitimiteit als een speciale vorm van legitimiteit. Deze 
toespitsing is relevant, omdat juist de constitutionele legitimiteit van 
bestuurlijke macht, zowel in de vs als in Europa, problematisch blijkt te 
zijn. De problemen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hebben 
echter een verschillende, zelfs tegengestelde vorm. De vs aanvaardden 
immers eerst hun Constitutie en kenden pas daarna een sterke opkomst 
van het ambtelijk bestuur, terwijl de eu (net als veel Europese natiesta-
ten eeuwen eerder) is ontstaan door de vestiging en uitbreiding van 
bestuurlijke macht en pas op dit moment daaromheen een constituti-
onele orde probeert te vestigen. In het eerste geval moest het zich ont-
wikkelende ambtelijk bestuur dus een plaats toebedeeld krijgen binnen 
het constitutionele kader, terwijl in het tweede geval het bestel vanaf 
het begin buitengewoon ambtelijk en bestuurlijk van aard is geweest en 
nu eindelijk wordt geconstitutionaliseerd (en gepolitiseerd). De vs en 
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de eu plaatsen ons dus voor uitdagende, maar ook verschillende legiti-
miteitsvragen.

Naar	een	bestuursstaat?

De legitimiteit van de bestuurlijke macht van de eu is voor velen allerminst 
duidelijk. In de perceptie van burgers en journalisten is ‘Brussel’ syno-
niem aan bureaucratie in de slechtste zin van het woord. Men meent dat 
de eu wordt gedomineerd door technocraten, lobbyisten, overregulering, 

ambtenarij en verkwisting. Of deze 
opvattingen nu juist zijn of niet, zij 
maken een belangrijk deel uit van 
het publieke debat over Europa. De 
eu wordt meer en meer beschouwd 
als overgecompliceerd, als moei-
lijk ter verantwoording te roepen 

en, mede daarom, als niet legitiem. Pogingen om de Europese politieke 
gemeenschap te versterken met staatachtige kenmerken (zoals een grond-
wet, een vlag en een volkslied) helpen niet om de scepsis en het wantrou-
wen weg te nemen. Integendeel, zulke pogingen lijken eerder de vrees te 
vergroten dat de eu op weg is een ‘superstaat’ te worden. Preciezer, er lijkt 
sprake van een wijdverbreide zorg dat de eu zich in het proces van verdere 
integratie ontwikkelt tot een ‘bestuursstaat’.

Wat is een bestuursstaat (administrative state)? Dit begrip moet worden 
onderscheiden van het neutralere begrip ‘openbaar bestuur’ (public admi-
nistration). Het openbaar bestuur is een onmisbare instelling van elke mo-
derne staat, net als de rechterlijke macht of het parlement. Een bestuurs-
staat is iets heel anders: dat is een speciaal type staat, een staatsvorm die 
sterk wordt beïnvloed en zelfs gedomineerd door ambtelijk bestuur. Dit 
type wordt vaak in verband gebracht met de beschrijving die Max Weber 
heeft gegeven van de moderne, bureaucratische staat. Van Riper bijvoor-
beeld omschrijft de bestuursstaat met behulp van zes kenmerken die hij 
aan Weber ontleent (namelijk: klassieke organisatievorm; rekrutering op 
basis van verdienste; rationele wijze van beslissen; rechtsstaat; geschreven 
procedures en verslagen; een goed ontwikkelde geldeconomie) en met vier 
additionele kenmerken (gebaseerd op kwantitatieve technieken; hoog-
technologisch, vooral in zijn communicatie; bezig met het afdwingen van 
verantwoordelijkheid en ethische normen; en ten slotte met de voorgaande 
kenmerken georganiseerd in een ontwikkeld, hecht systeem).3 Met een 
ander weberiaans begrip zou men de bestuursstaat ook kunnen duiden als 
een staat met Beamtenherrschaft (gedomineerd door ambtenaren).4

De legitimiteit van de bestuur-
lijke macht van de EU is voor 
velen allerminst duidelijk
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Een dergelijke bestuursstaat kan nauwelijks een constitutionele (in 
zin van een gelimiteerde) staat zijn. Ten eerste bestaat er praktisch geen 
grens aan de macht van het bestuur binnen de staat zelf. Er is geen goed 
functionerend systeem van checks-and-balances, en het rechtmatige poli-
tiek leiderschap raakt in de verdrukking. Zelfs de rechtsstaat verwordt tot 
een (stimulerende) bron van bestuurlijke macht in plaats van een (regu-
lerende) beteugeling ervan. Ten tweede wordt in een bestuursstaat – en 
dat is misschien nog belangrijker – de bestuurlijke macht binnen de sa-
menleving nauwelijks begrensd. De staat wordt zo omvangrijk en neemt 
zo veel verantwoordelijkheden op zich, dat de politieke rechten en sociale 

plichten van burgers onvermijdelijk 
worden aangetast. Zo bezien is een 
politiestaat slechts een verbijzonde-
ring – zij het in een onvriendelijker 
gestalte – van de bestuursstaat. 
Kortom, in een bestuursstaat domi-
neert het ambtelijk bestuur de staat 
zozeer, dat de ruimte voor politiek 

leiderschap (Webers zorg) en voor politieke vrijheid (een constitutionele 
zorg) feitelijk zeer klein wordt. Bestuurlijke macht kan niet constitutioneel 
legitiem zijn als hij niet tevens constitutioneel beperkt is.

Mijns inziens kan de eu op dit moment (nog) niet worden gekwalificeerd 
als een bestuursstaat. De zorg van velen dat de eu zich wel sluipenderwijs 
in deze richting begeeft, maakt het echter nodig serieus aandacht te schen-
ken aan de constitutionele legitimatie van de bestuurlijke macht van de eu. 
De dystopie van een bestuursstaat kan daarbij dienen als referentiepunt. 
Maar ook degenen die positiever staan tegenover de eu en die de bestuurs-
staat niet zien als een erg realistisch of onaantrekkelijk scenario, moeten 
kunnen aangeven hoe Brussels bestuurlijke macht constitutioneel kan 
worden gelegitimeerd.

Constitutionele	legitimiteit

Het begrip ‘constitutionele legitimiteit’ vereist toelichting. Legitimiteit 
moet niet eenvoudigweg worden begrepen als wettigheid oftewel legali-
teit. Een organisatie of praktijk kan volkomen wettig zijn, maar toch niet 
legitiem. Daarom is een vermelding in (grond)wetten en verdragen niet 
voldoende voor constitutionele legitimiteit. Aan de andere kant is constitu-
tionele legitimiteit ook niet hetzelfde als het genieten van de steun van het 
volk (populariteit) of politieke steun. Goedkeuring van burgers of de rege-
rende elite is weliswaar een belangrijke machtsbasis en zorgt zelfs voor een 

Bestuurlijke macht kan niet 
constitutioneel legitiem zijn  
als hij niet tevens constitutio-
neel beperkt is
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zekere politieke legitimiteit, maar dit is niet hetzelfde als constitutionele 
legitimiteit. Maar wat is constitutionele legitimiteit dan wel, als het noch 
zuiver juridisch, noch puur politiek van aard is? Het is een moreel begrip: 
de rechtvaardigheid van het bestuur moet kunnen worden begrepen en 
omschreven in constitutionele termen. Het begrip wordt in de literatuur 
op twee niveaus toegepast, namelijk op het niveau van individuele gezags-
dragers en op het niveau van het (staats)bestel als geheel (de constitutio-
nele orde).

Op het eerste niveau gaat het om de verbinding van individueel gedrag 
met constitutionele waarden: de handelingen van gezagsdragers zijn con-
stitutioneel legitiem als (en in de mate waarin) zij bijdragen aan het on-
derhouden van de kernwaarden van het betreffende (staats)bestel en deze 
bevorderen. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid om deze kern-
waarden te bevorderen uiteindelijk berust bij individuele gezagsdragers. 
Zij hebben in hun ambtseed trouw gezworen aan de grondwet en behoren 
daarom te beseffen wat het betekent om die eed te houden. Dat geldt te 
meer naarmate zij discretionaire ruimte hebben om hun eigen beslis-
singen te nemen. Het is daarom belangrijk om publieke gezagsdragers 
(inclusief ambtenaren) te doordringen van hun constitutionele context en 
positie, en hen te stimuleren tot ‘bestuurlijk staatsmanschap’.5

Op het tweede niveau zijn de dragers van constitutionele legitimiteit 
meer institutioneel van aard. Een institutie, zoals de ambtelijke dienst, 
is constitutioneel legitiem wanneer zij een erkende plaats heeft binnen 
de constitutionele orde. De institutie kan ineffectief functioneren, te veel 
macht hebben en zelfs vergeven zijn van corruptie, maar haar recht om 
deel uit te maken van het politieke stelsel wordt tenminste niet betwist.

Twee	kanttekeningen

Alvorens te onderzoeken hoe de zojuist beschreven ideeën kunnen worden 
toegepast op de eu, wil ik twee kanttekeningen maken.

Ten eerste wordt in een klimaat waarin bezuinigingen en bureaucrat 
bashing aan de orde van de dag zijn het onderscheid tussen een bestuurs-
staat en ‘gewoon’ openbaar bestuur al te gemakkelijk vergeten. Het is soms 
ook lastig te begrijpen hoe het verheven idee van veel constitutionalisten 
over het staatsmanschap van bestuurders en ambtenaren te rijmen valt 
met hun tocquevilliaanse afkeer van een grote staat.6 Constitutionalisten 
in de bestuurskunde zien ambtelijk bestuur vaak als een balancerende 
kracht binnen de traditionele trias politica. Het is als het ware de kiel van 
het schip van de staat, dat voortdurend het evenwicht tussen de regerende 
machten in de gaten houdt en bevordert.7 Deze hoogstaande opvatting van 
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ambtelijk bestuur sluit echter de wens om de staat klein en de ambtenarij 
ondergeschikt te houden niet uit.

Ten tweede kan en mag de Europese benadering geen kopie zijn van het 
Amerikaanse voorbeeld. Omdat constitutioneel denken een zaak is van 
praktisch redeneren en verstandigheid (prudentia) zullen verschillende 
oplossingen voor uiteenlopende omstandigheden moeten worden gevon-
den. Het is dus heel wel denkbaar dat de machtsbalans tussen de eu en de 
lidstaten en die tussen de constitutionele machten binnen de eu anders 
moeten worden vastgelegd dan in de vs.

Toepassing	op	de	Europese	Unie

De Europese Unie is meer dan een vereniging van staten en tegelijkertijd 
zelf (nog) geen staat. Ze heeft iets van beide: het geheel is meer dan de som 
der delen, maar paradoxaal genoeg zijn de delen nog altijd ‘completer’ dan 
het geheel. De vraag naar wat de eu wezenlijk is, heeft geleid tot langlo-
pende debatten tussen intergouvernementalisten en supranationalisten. 
Uit verlegenheid is de eu vaak getypeerd als een verschijnsel sui generis, 
als een niet te identificeren politiek object, maar die notie is theoretisch 
onvruchtbaar en praktisch onwerkbaar. Beter kunnen we de toepassings-
mogelijkheden van onze gangbare begrippen en inzichten verkennen, 
inclusief die van het constitutionalisme. Tot op heden is de constitutionele 
benadering van het openbaar bestuur vooral een Amerikaanse aangelegen-
heid geweest, maar er is geen enkele reden waarom ze niet ook op andere 
regimes, waaronder de eu, zou kunnen worden toegepast. Weliswaar is 
de toepassing van dit denken op andere landen en politieke systemen nog 
pril, maar er zijn redenen voor optimisme over de mate waarin deze bena-
dering voor Europa relevant kan zijn.

Eén belangrijke reden is dat de eu zich momenteel in een proces van 
constitutionalisering bevindt. Ook nu het Verdrag van Lissabon is gerati-
ficeerd, kan dit proces niet als afgerond worden beschouwd. Europa heeft 
daarom belang bij het constitutionele denken en de constitutionele prak-
tijk uit andere delen van de wereld en andere perioden in de geschiedenis, 
niet in het minst de Amerikaanse.

Bovendien worden de precieze concepten van openbaar bestuur en 
uitvoerende macht nu eindelijk en in toenemende mate ook op de eu toe-
gepast. Tot voor kort werd de legitimiteit van de ambtelijke macht in de eu 
nauwelijks bediscussieerd, althans niet expliciet, maar dat is aan het ver-
anderen.8 Zo zien we nu vele pogingen om de leer van de trias politica ook 
toe te passen op de eu.9 Speciale aandacht daarbij krijgt de uitvoerende 
macht van de eu. Weliswaar is de Raad van Ministers (inclusief de Europese 
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Raad en het Secretariaat-Generaal) een belangrijk deel van de zich ont-
wikkelende Europese uitvoerende macht, maar nog steeds is de Europese 
Commissie er het brandpunt van. In de afgelopen jaren is binnen de Com-
missie echter een sterkere scheiding aan het ontstaan tussen de ‘politieke’ 
Commissieleden en het ondersteunende ambtelijk apparaat. Er groeit een 
tweedeling tussen de politiek en het bestuur binnen de eu – niet alleen bin-
nen de Commissie, maar ook tussen de Raad en het Parlement aan de ene 
kant en de Commissie aan de andere kant. Misschien wijst dit erop dat de 
eu een meer ‘normale’ constitutionele regering krijgt.10 Tegelijkertijd kan 
dit ook een bedreiging vormen voor de eenheid van de Europese uitvoeren-
de macht. Hoe dat ook zij, de eu is steeds geschikter om in gebruikelijke 
constitutionele termen te worden begrepen. Natuurlijk heeft de eu ook 
veel unieke kenmerken (vooral met betrekking tot de democratische con-
trole van de uitvoerende macht op politiek niveau, die in de eu veel indirec-
ter is dan in de vs) en zijn constitutionele, politieke en bestuurlijke institu-
ties nog volop in ontwikkeling, maar dit maakt een nauwkeuriger blik door 
de lens van de constitutionele benadering alleen maar interessanter.

Beloften	en	beperkingen	van	bestuurlijk	constitutionalisme	in	de	eu

Wat is de waarde van het denken over de constitutionele legitimiteit van de 
bestuurlijke macht van de eu? Zolang de eu geen staat is, kan ze nog niet 
echt een bestuursstaat worden genoemd. Tegelijkertijd voert de eu nu al een 
zo verbazingwekkend groot scala van functies uit, dat het wel voor de hand 
ligt haar met een bestuursstaat te associëren. De eu maakt wetten, reguleert, 
biedt diensten aan, subsidieert – en dat alles op grote schaal. De enige reden 
waarom zij nog geen (bestuurs)staat wordt genoemd, is vooral gelegen in wat 
de eu niet doet, namelijk belastingen heffen, de openbare orde bewaren, oor-
logen voeren, criminelen vastzetten enzovoort. Met andere woorden, de eu 
heeft veel ‘zachte macht’ en weinig ‘harde macht’. Dit betekent niet dat twij-
fels en zorgen over de constitutionele legitimiteit van de bestuurlijke macht 

(en meer in het algemeen van de uit-
voerende macht) in eu-verband min-
der gerechtvaardigd zouden zijn. 
Zoals Tocqueville al scherp inzag, 
kan zachte macht even doordringend 
en zelfs dwingender zijn dan harde 
macht. Meer en meer benadert de eu 

het type regime dat hij ‘milde despotie’ noemde. Dat bestel is volgens hem 
technocratisch en democratisch tegelijkertijd: het is een ‘soort compromis 
tussen bestuurlijk despotisme en de soevereiniteit van het volk’.11

Meer en meer benadert de EU 
het type regime dat Tocqueville 
‘milde despotie’ noemde
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In Tocquevilles optiek was vooral de centralisering van het ambtelijk 
bestuur bedreigend voor de vrijheid, en niet zozeer de centralisering van 
de regering (dat is nu eenmaal noodzakelijk om een complexe, moderne 
samenleving te leiden).12 Zolang ambtelijk bestuur gedecentraliseerd is, 
zoals aanvankelijk in de vs of tijdens het ancien régime in Europa, kan nog 
een zekere vrijheid worden gevonden in de ‘lakse uitvoering’ van wetten 
op lokaal niveau.13 Maar wanneer het wordt gecentraliseerd en geharmo-
niseerd, komt de politieke vrijheid in gevaar. Is dat niet precies waarvoor 
Tolstoj ook al waarschuwde en wat wij momenteel in de eu zien gebeuren? 
Terwijl de regering vrijwel geheel gedecentraliseerd blijft in de nationale 
hoofdsteden, waardoor de eu zwak blijft als het gaat om ‘harde macht’, 
wordt het bestuur in toenemende mate gecentraliseerd in Brussel, waar-
door de eu sterk wordt als het gaat om ‘zachte macht’. Vanuit een tocquevil-
liaans perspectief is bestuurlijk constitutionalisme daarom een buitenge-
woon urgente zaak.

De verwording tot een bestuursstaat is zeker niet het enige gevaar dat 
de eu dient te vermijden. Redford heeft gewaarschuwd dat een ontsnap-
ping aan de bestuursstaat ‘geen ontsnapping betekent aan de bestuurde 
samenleving’.14 Het andere uiterste is het gevaar van overpolitisering. Voor 
de instandhouding en bescherming van belangrijke constitutionele waar-
den, zoals vrijheid, zijn politiek leiderschap en professioneel bestuur niet 
genoeg. Constitutionele beperking van zowel de politiek als het bestuur 
is minstens zo belangrijk. Dit betekent niet simpelweg het aannemen van 
een geschreven grondwet. Om de bestuurlijke macht te begrenzen en een 
bestuursstaat te voorkomen is een geschreven grondwet noch strikt nood-
zakelijk (zie Groot-Brittannië), noch voldoende (zie Singapore). Evenmin is 
de constitutionele trias politica een panacee. In een goede constitutionele 
benadering hangt behalve van institutionele oplossingen (zoals de mach-
tenscheiding) ook veel af van het constitutionele bewustzijn en het morele 
besef van hen die de bestuurlijke macht uitoefenen.

Gelukkig behoeven we voor deze inzichten niet alleen naar de vs te kij-
ken. Het Europese denken heeft niet minder dan het Amerikaanse de intel-
lectuele bronnen om in zulke inzichten te voorzien. Het heeft de Duitse 
rechtsstaattraditie, de lange traditie van het Britse constitutionalisme en 
het republicanisme als ‘een gedeelde Europese erfenis’.15 Uit deze en an-
dere bronnen kan bij de bestudering en hervorming van het eu-bestuur 
worden geput om de zorgen van Tocqueville en Tolstoj weg te nemen of in 
ieder geval te temperen.

 Noten

1 Lev Tolstoj, A Comparison of America 

and Europe. http://en.wikisource.org/
wiki/A_Comparison_of_America_and_
Europe (geraadpleegd in juni 2013).
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Het	is	vrijwel	onomstreden	dat	het economische bestuur als kern-
taak van de Europese Unie wordt gezien.1 Voor de stabiliteit van de euro 
wordt het van groot belang geacht dat er sterk Europees toezicht op de 
nationale begrotingen is. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het nationale 
financieel-economische beleid hierdoor wordt beïnvloed. Omdat dit beleid 
echter nauw samenhangt met andere aangelegenheden, dringt zich de 
vraag op hoe ver de consequenties van het economisch bestuur van de eu 
reiken. In deze bijdrage wordt daarop ingegaan. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar het economische bestuur in de Economische en Monetaire 
Unie (emu), maar ook naar twee andere verworvenheden van de eu: de in-
terne markt en het Europese mededingingsrecht. Sinds het begin van het 
Europese integratieproject worden de interne markt en het bevorderen van 
de onvervalste mededinging gezien als enkele van de kerntaken van de eu-
samenwerking. Daarom worden in de onderhavige bijdrage de regels voor 

Het economische bestuur als 
kerntaak van de Europese Unie

De auteur is hoogleraar Europees recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Radboud Universiteit Nijmegen.

De EU-regels voor het economisch bestuur hebben ontegen-
zeglijk een ‘spill-overeffect’ naar andere beleidsterreinen. Dit 
is onvermijdelijk, omdat bijvoorbeeld houdbare overheids-
financiën en de interne markt nauw samenhangen met de 
nationale verzorgingsstaten. Om uiteenlopende belangen 
recht te doen, wordt bij de toepassing van de economische 
EU-regels een brede set aan beleidsuitgangspunten gehan-
teerd. Daarin spelen niet alleen marktoverwegingen een rol. 
De uitdaging voor de toekomst is om de democratische con-
trole op deze uitgangspunten te verbeteren.

door Johan van de Gronden



Johan	van	de	Gronden

Het economische bestuur als kerntaak van de Europese Unie

125

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

de interne markt en de mededinging als onderdeel van het economische 
bestuur gezien en aan de orde gesteld.

Het	economische	bestuur	van	de	emu:	de	grote	lijnen

De eurocrisis heeft geleid tot een ongekend grote hoeveelheid maatregelen 
om het functioneren van de emu te verbeteren. Hoewel de voorwaarden 
waaronder leningen aan probleemlanden worden verstrekt van grote in-

vloed zijn op hun nationale beleid, 
wordt hier niet verder op de stabili-
teitsmechanismen2 ingegaan. Het 
betreft hier eu-maatregelen die op 
korte termijn de begrotingsproble-
men van eurolanden beogen aan 
te pakken. Het is van groter belang 
om het eu-beleid dat erop gericht 

is om op langere termijn de houdbaarheid van nationale begrotingen te 
verzekeren (waarmee de Nederlandse overheid ook te maken heeft), te on-
derzoeken.

Dit beleid is vastgesteld om de naleving van het Stabiliteits- en Groei-
pact (sgp) te verzekeren. De uitgangspunten van het sgp, die ook bekend-
staan als de ‘Maastricht-criteria’, zijn genoegzaam bekend. De totale 
overheidsschuld mag niet groter zijn dan 60% van het bruto binnenlands 
product (bbp) en voor het overheidstekort geldt de grens van 3% bbp.3 Het 
Verdrag van Lissabon heeft aan het Verdrag betreffende de werking van de 
eu (vweu) enige bepalingen over de emu toegevoegd. Zo bepaalt artikel 126 
vweu dat lidstaten geen buitensporige overheidstekorten mogen hebben 
en dat uiteindelijk aan lidstaten in overtreding ‘boeten van een passende 
omvang’ kunnen worden opgelegd.

Naar aanleiding van de crisis heeft de eu het sgp uitgewerkt in een zestal 
maatregelen.4 Dit zogenaamde ‘Sixpack’ is onlangs uitgebreid met twee 
nieuwe maatregelen,5 die meteen het etiket ‘Twopack’ hebben meegekre-
gen. Om de markten ervan te overtuigen dat het de lidstaten van de eu ernst 
was met de begrotingsdiscipline, is het Verdrag inzake de Stabiliteit, Coör-
dinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie gesloten,6 dat ook 
bekendstaat als het ‘Fiscal Compact’. Hierna worden zowel de getroffen wet-
telijke eu-maatregelen als het (wat wonderlijke) Fiscal Compact besproken.

Voor het goede begrip van de eu-maatregelen moet op het volgende 
worden gewezen. Het Sixpack heeft (samen met het later tot stand geko-
men Twopack) een tweevoudige doelstelling. Veel aandacht is uitgegaan 
naar de eerste doelstelling: de lidstaten verplichten de begrotingsregels na 

De eurocrisis heeft geleid tot  
een ongekende hoeveelheid 
maatregelen om het functione-
ren van de EMU te verbeteren
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te leven. De tweede doelstelling is echter ook van groot belang. Deze houdt 
in dat macro-economische onevenwichtigheden in de lidstaten voorkomen 
moeten worden. De Commissie en de Raad kunnen niet alleen ingrijpen 
indien de nationale begrotingstekorten excessief zijn, maar ook wanneer 
er sprake is van macro-economische onevenwichtigheden in de lidstaten.

Het	economische	bestuur	in	de	emu:	het	begrotingstoezicht

Door het Sixpack gaat meer dan voorheen de aandacht uit naar de reductie 
van de totale overheidsschuld.7 De nadruk op 3% overheidstekort wordt 
thans als eenzijdig gezien en daarom worden ook middellangetermijn-
doelstellingen van nationale begrotingen in het toezicht betrokken.8 Het 
Sixpack heeft daarom voor het overheidstekort de verplichting om op mid-
dellange termijn begrotingsevenwicht te introduceren; dit wordt gedefi-
nieerd als een overheidstekort van 0,5% van het bbp. Daarmee is het Maas-
tricht-criterium met betrekking tot het overheidstekort aangescherpt: in 
etappes moet dit tekort worden afgebouwd van 3% naar 0,5% van het bbp. 
In mei 2013 ontstond in ‘Den Haag’ enige beroering toen de Commissie van 
Nederland verlangde om voor 2014 het overheidstekort op 2,8% te houden.9 
Deze eis van de Commissie is echter ontleend aan de eu-wettelijke maatre-
gelen van het Sixpack, waarmee Nederland als lid van de Raad heeft inge-
stemd. Op middellange termijn wordt zelfs van Nederland naleving van de 
norm betreffende het begrotingsevenwicht (0,5% van het bbp) verlangd.

In beginsel moeten de lidstaten de begrotingsregels naleven. Alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden mag van deze regels worden afgeweken. 
Hiervan is sprake in geval van een buitengewone gebeurtenis die buiten 
de macht van een lidstaat valt en die een aanzienlijke invloed heeft gehad 
op de financiële positie van die lidstaat dan wel in geval van een periode 
van ernstige economische neergang van het eurogebied of de eu in haar 
geheel. De Raad kan dan afwijkingen van de begrotingregels toestaan, mits 
de houdbaarheid van de begroting van de lidstaat op middellange termijn 
niet in gevaar komt.

Het toezicht op de naleving van de begrotingsregels loopt via het zo-
genoemde Europees Semester. Dit betekent dat de lidstaten hun plannen 
voor de begroting in de eerste helft van het kalenderjaar moeten indienen 
bij de Commissie. De Commissie formuleert vervolgens voor elke lidstaat 
een conceptaanbeveling. Deze concepten worden op hun beurt beoordeeld 
door de Raad, die uiteindelijk ook de definitieve aanbeveling vaststelt. 
Vastgesteld moet worden dat de landenspecifieke aanbevelingen niet al-
leen betrekking hebben op de nationale begrotingsproblematiek, maar 
ook op een breed scala van andere beleidsthema’s.10 Er worden onder meer 
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opmerkingen gemaakt over de inrichting van de verzorgingsstaat en het 
concurrentievermogen van de nationale economie. De aanbevelingen drin-
gen er bij bepaalde lidstaten bijvoorbeeld op aan om meer efficiëntie in 
de zorg te introduceren, om de effectieve pensioengerechtigde leeftijd te 
verhogen, om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, om meer concurrentie 
in afgeschermde sectoren van publieke en private overheidsdiensten te 
introduceren, om het civiele rechtssysteem te hervormen en om het niveau 
van de publieke diensten op een hoger plan te brengen. Het wekt in dit 
verband geen verbazing dat Nederland geconfronteerd werd met kritische 
opmerkingen over de hypotheekrenteaftrek en werd opgeroepen deze 
fiscale faciliteit vergaand te versoberen.

De aanbevelingen die aan lidstaten worden gericht, zijn een reactie op 
de plannen die deze lidstaten zelf hebben ingediend. Zij staan derhalve 
niet los van de beleidsvorming die op nationaal niveau plaatsvindt. Des-
alniettemin kunnen de Commissie en de Raad invloed uitoefenen op een 
groot aantal beleidsterreinen ‘via de band’ van het Sixpack en het Twopack.

In de landenspecifieke aanbevelingen wordt veel aangedrongen op 
het hervormen van de verzorgingsstaat. Wat hierbij opvalt, is dat sterk 
wordt gepleit voor efficiency en concurrentie. Daarnaast bestaat er mijns 
inziens ook veel aandacht voor diverse sociale thema’s, zoals toegang tot 
de arbeidsmarkt voor elke werknemer (geen hoge jeugdwerkloosheid!) en 
gebruik van bepaalde publieke diensten voor eenieder.

Nu bestaat er reeds geruime tijd een praktijk waarbij de lidstaten aan-
bevelingen ontvangen van de eu.11 De institutionele structuur van de emu 
is echter sinds 2011 aanzienlijk versterkt. In het vweu wordt bepaald dat 
de lidstaat met een excessief begrotingstekort geen stemrecht heeft als de 
Raad beslist over de oplegging van een sanctie aan deze lidstaat. Verder 
bepaalt het Sixpack dat, nadat een aantal stappen in de procedure is ge-
nomen, inclusief onder andere de oplegging van de verplichting om geld 
in een deposito te storten aan het euroland in overtreding, de Commissie 
voorstelt om een boete (0,2% bbp) op te leggen; deze sanctie wordt vervol-
gens geacht te zijn opgelegd, tenzij een gekwalificeerde meerderheid van 
de Raad tegenstemt. Er is hier sprake van een halfautomatische sanctie, 
omdat alleen bij verzet door de Raad de door de Commissie voorgestelde 
sanctie van de baan is.

Aangenomen moet worden dat de aanbevelingen van de Raad geen dwin-
gend karakter hebben voor de lidstaten en dat het aan hen is om uiteindelijk 
de maatregelen te kiezen die de naleving van het sgp garanderen. Door de 
invoering van de mogelijkheid om een boete op te leggen, hebben dergelijke 
aanbevelingen wel hun vrijblijvende karakter verloren. Indien het alterna-
tieve beleid van een lidstaat niet succesvol is, kan deze uiteindelijk met een 
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boete worden geconfronteerd. De lidstaten worden zo gedwongen de Euro-
pese aanbevelingen uiterst serieus te nemen. Om het toezicht nog effectie-

ver te maken heeft zowel Van Rom-
puy, in zijn hoedanigheid van vaste 
voorzitter van de Europese Raad,12 
als de Commissie13 voorgesteld om 
de eu-instellingen contracten te la-
ten sluiten met de lidstaten. In deze 
contracten verbindt een lidstaat 

zich ertoe om de hervormingen uit te voeren, zoals aangegeven in zijn stabi-
liteitsplannen. Als dit instrument wordt ingevoerd, zullen de landenspeci-
fieke aanbevelingen nog meer aan kracht winnen.

Het	economische	bestuur	in	de	emu:	het	toezicht	op	macro-

economische	omstandigheden

Een belangrijk onderdeel van het Sixpack zijn de maatregelen die de Com-
missie en de Raad in staat stellen om toezicht uit te oefenen op de macro-eco-
nomische ontwikkelingen in een lidstaat. Nagegaan wordt of in een lidstaat 
zich een buitensporige macro-economische omstandigheid voordoet. Dit 
toezicht kan ertoe leiden dat missies naar een lidstaat worden uitgevoerd 
door de Commissie, eventueel samen met de Europese Centrale Bank, indien 
de lidstaat in kwestie de euro heeft. Er wordt ingegrepen als het bestaan van 
een buitensporige onevenwichtigheid wordt vastgesteld. Hieronder wordt 
verstaan ‘ernstige onevenwichtigheden, waaronder onevenwichtigheden 
die de goede werking van de Economische en Monetaire Unie in gevaar bren-
gen of dreigen te brengen’.14 De Raad kan dan op advies van de Commissie 
een aanbeveling vaststellen, waarbij aangegeven wordt dat er een buitenspo-
rig tekort is en dat er corrigerende maatregelen moeten worden genomen. 
Als de lidstaat in kwestie in overtreding blijft, kunnen er verdere stappen 
worden ondernomen. Uiteindelijk kan dit leiden tot het opleggen van een 
jaarlijkse boete. Deze boete is ook, evenals de sanctie opgelegd in het kader 
van het begrotingstoezicht, halfautomatisch. Dit betekent dat, tenzij de 
Raad met gekwalificeerde meerderheid tegenstemt, de aanbeveling van de 
Commissie om een boete op te leggen, geacht wordt te zijn aangenomen.

Het	economische	bestuur	in	de	emu:	het	Verdrag	inzake	

stabiliteit,	coördinatie	en	bestuur	in	de	emu

Ondanks alle maatregelen voelden de lidstaten zich door de grote proble-
men op de financiële markten genoodzaakt om een verdrag ter bescher-

De lidstaten worden gedwongen 
de Europese aanbevelingen 
uiterst serieus te nemen
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ming van de euro te sluiten: het reeds genoemde Fiscal Compact. Omdat 
het Verenigd Koninkrijk niet mee wilde doen is het verdrag formeel gezien 
geen onderdeel van het eu-recht. Desalniettemin wordt voor de handha-
ving van de begrotingsregels uit dit verdrag gebruikgemaakt van de insti-
tutionele structuur van de eu, omdat taken zijn toebedeeld aan de Com-
missie en het Hof. De doelstelling van het Verdrag is het garanderen van 
de houdbaarheid van de begrotingen van de lidstaten met het oog op het 
veiligstellen van de euro.

Wat bepaald is in het Sixpack, wordt in het Fiscal Compact herhaald: het 
overheidstekort moet kleiner zijn dan 0,5% bbp. De lidstaten lijken vooral 
te willen benadrukken dat het hun menens is om op middellange termijn 
de houdbaarheid van de nationale begrotingen te garanderen. Dit streven 
wordt verder onderstreept met de eis dat de regel van het begrotingseven-
wicht bij voorkeur wordt vastgelegd in de grondwet van de lidstaten en, 
indien dit niet mogelijk is, ten minste in nationale wettelijke bepalingen, 
waarvan de verbindendheid boven alle twijfel is verheven.

Indien de begrotingsregels niet nageleefd worden, kan de Commissie 
een procedure tegen de in overtreding zijnde lidstaat starten bij het Hof 
van Justitie van de eu. Dit kan uiteindelijk leiden tot de oplegging van een 
dwangsom of boete van maximaal 0,1% van het bbp.

Economisch	bestuur:	de	interne	markt

Tot de verworvenheden van de eu behoort sinds lange tijd de interne 
markt. De ontwikkelingen die de interne markt heeft doorgemaakt sinds 
het begin van het Europese integratietraject zijn indrukwekkend. Het 
samenstel aan regels en beginselen die zich op deze wijze hebben ontwik-
keld, verdient mijns inziens zeker ook het predicaat ‘economisch bestuur’. 
De regels voor de interne markt en de emu hangen nauw samen en zijn 
naar mijn mening op een aantal punten vergelijkbaar.

In essentie komen de verdragsbepalingen voor het vrije verkeer, die de 
kern van het eu-recht voor de interne markt vormen, erop neer dat nationa-
le overheden geen wetgeving of andere maatregelen die de handel tussen 
de lidstaten onnodig beperken, mogen vaststellen.15 De vrijverkeersregels 
zijn zo uitgelegd door het Hof dat zij geleid hebben tot het openbreken 
van diverse nationale markten. Mijns inziens is in de rechtspraak de intro-
ductie van concurrentie op de interne markt een belangrijke kernwaarde 
geweest waardoor het Hof zich heeft laten leiden.

Toch moet niet uit het oog worden verloren dat het Hof ook openstond 
voor de noodzaak om bepaalde doelstellingen van algemeen belang te reali-
seren. De lidstaten kunnen een beroep op excepties doen ter rechtvaardiging 
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van beperkingen van het vrije verkeer. In het Verdrag zijn uitzonderingsbe-
palingen opgenomen en het Hof van Justitie van de eu heeft in zijn recht-
spraak excepties, die bekendstaan als de ‘Rule of Reason’, ontwikkeld. Met 
het oog op de realisering van allerlei doelstellingen van algemeen belang, 
zoals milieu16 en het financieel evenwicht van socialezekerheidsstelsels,17 is 
het geoorloofd voor lidstaten om het vrije verkeer te beperken. Uit de vaste 
rechtspraak van het Hof volgt evenwel dat een beroep op een exceptie niet 
leidt tot een carte blanche, maar alleen slaagt indien de lidstaten aantonen 
dat de maatregelen niet verder gaan dan noodzakelijk is.18

Opvallend is dat het Hof dit noodzakelijkheidsvereiste de laatste jaren 
heeft ingevuld door te onderzoeken of het te beoordelen nationale beleid 
op coherente en systematische wijze is vormgegeven.19 Door hier de na-
druk op te leggen is het Hof mijns inziens begonnen om beginselen van 
‘good governance’ te ontwikkelen voor de lidstaten. Het Hof van Justitie, 
maar uiteraard ook eu-instellingen van de Commissie, kan op deze wijze 
toezicht houden op de good governance in verschillende lidstaten via de 
band van de interne markt.

Economisch	bestuur:	het	Europese	mededingingsrecht

De eu heeft ook een lange traditie op het terrein van het mededingings-
beleid. Het betreft hier regels die gericht zijn aan ondernemingen. Deze 
mogen bijvoorbeeld geen kartels sluiten of misbruik maken van een econo-
mische machtspositie. Daarnaast mogen lidstaten geen concurrentiever-
valsende staatssteun aan ondernemingen geven. Welke bijdrage heeft dit 
rechtsgebied geleverd aan het economische bestuur?

Het aanknopingspunt voor de toepassing van de mededingingsregels 
is het begrip ‘onderneming’. Hieronder valt volgens vaste rechtspraak 
van het Hof elke entiteit die een economische activiteit verricht.20 Dit 
is een ruime definitie, waardoor veel organisaties en aanbieders, ook op 
het terrein van de verzorgingsstaat, zoals ziekenhuizen,21 artsen22 en 
woningbouwcoöperaties,23 zich moeten houden aan de Europese mede-
dingingsregels.

Evenals het geval was bij de eu-regels voor het vrije verkeer, voorziet 
het Europese mededingingsrecht in uitzonderingen.24 Een exceptie die 
de laatste jaren sterk in opkomst is, houdt verband met het concept van de 
‘dienst van algemeen economisch belang’. Het gaat hier om diensten ten 
aanzien waarvan de overheid heeft vastgesteld dat toegang hiertoe gewaar-
borgd moet zijn, zoals de levering van energie, bepaalde ziekenhuisdien-
sten, bepaalde sociale diensten, enzovoort. In het arrest-Altmark heeft het 
Hof beslist dat financiële ondersteuning gegeven aan ondernemingen ter 



Johan	van	de	Gronden

Het economische bestuur als kerntaak van de Europese Unie

131

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

compensatie van de uitvoering van een dienst van algemeen economisch 
belang geoorloofd is, mits voldaan is aan bepaalde randvoorwaarden, die 
vooral verband houden met transparantie en het noodzakelijkheidsver-
eiste.25 De Commissie heeft naar aanleiding van deze rechtspraak beleid 
ontwikkeld.26 Mijns inziens heeft de Commissie in haar beleid op de twee 
volgende aspecten sterk de nadruk gelegd.

In de eerste plaats verlangt de Commissie dat van tevoren wordt aange-
wezen welke taken als diensten van algemeen economisch belang moeten 
worden beschouwd. Met andere worden, transparantie en het maken van 
keuzes tussen essentiële en niet-essentiële diensten zijn hier belangrijke 
trefwoorden. Een en ander betekent mijns inziens dat ook in het mededin-
gingsrecht de lidstaten gedwongen worden om hun beleid te stoelen op 
principes van good governance.

In de tweede plaats mag de verleende compensatie niet verder gaan dan 
noodzakelijk is. De Commissie heeft dit vereiste uitgewerkt door sterk de 
nadruk te leggen op de efficiënte besteding van overheidsmiddelen aan de 
hand van bepaalde boekhoudkundige rekenmethodes. Hierdoor worden 
lidstaten naar mijn mening gestimuleerd om veel efficiëntie in te voeren in 
de vormgeving van hun verzorgingsstaat, waarin diensten van algemeen 
economisch belang nu eenmaal een prominente rol spelen.

Slotconclusies

Het economische bestuur behoort tot de kerntaken van de eu. Aangezien 
de Europese eenwording begonnen is als marktintegratieproject, meen ik 
dat de eu-regels voor de interne markt en de mededinging tot het econo-
mische bestuur behoren. De laatste jaren is het economische bestuur van 
het sgp aanzienlijk versterkt. De verworvenheden die de eu in dit kader in 
korte tijd heeft gerealiseerd, zijn indrukwekkend. Het sgp vormt samen 
met de interne markt en de Europese mededingingsregels een sterke mo-
tor voor de verdere economische integratie in de eu.

De uitgangspunten van de economische ordening waarmee de lidsta-
ten rekening moeten houden, worden in toenemende mate bepaald op 
eu-niveau. Om de overheidsfinanciën houdbaar te houden, om het concur-
rentievermogen van de lidstaten te verbeteren en om de handel tussen de 
lidstaten te verbeteren, zijn maatregelen nodig die consequenties hebben 
voor een groot aantal beleidsterreinen. Lidstaten worden gedwongen te 
kijken naar de pensioengerechtigde leeftijd, naar de wijze waarop sociale 
diensten worden gefinancierd, naar de coherente en systematische vorm-
geving van bepaalde marktinterventies, enzovoort. Onder meer de inrich-
ting van de verzorgingsstaat wordt daarmee geraakt door het eu-regels van 
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het economische bestuur. Het spill-overeffect van deze economische regels 
is daarmee aanzienlijk, maar onvermijdelijk.

Wat mij opvalt, is dat de uitgangspunten ontwikkeld in de verschillende 
kaders van het sgp, de interne markt en de mededingingsregels veel gemeen 
hebben en leiden tot een gemeenschappelijke set van waarden. Het is zon-
der meer duidelijk dat het bevorderen van vrije concurrentie als belangrijk 
uitgangspunt wordt gezien in dit verband. Verder wordt (weinig verrassend) 
sterk de nadruk gelegd op efficiëntie. Dit is echter niet alles. De uitgangspun-
ten die ontwikkeld worden op eu-niveau hebben niet alleen betrekking op de 
markt. Juist vanwege het spill-overeffect naar andere beleidsterreinen, zoals 
die van de verzorgingsstaat, is het onvermijdelijk gebleken om uitgangspun-
ten te ontwikkelen waarin de markt niet centraal staat. In deze bijdrage is 
bijvoorbeeld de eu-nadruk op good governance aan de orde gekomen. Verder 
blijkt ook de toegang tot bepaalde essentiële diensten een uitgangspunt te 
zijn. De uitwerking van de verschillende uitgangspunten kan plaatsvinden op 
nationaal niveau, maar afwijken van de eu-kaders is vaak niet geoorloofd. Het 
economische bestuur van de eu is een ‘laboratorium’ geworden voor de ont-
wikkeling van vele algemene uitgangspunten en waarden.

Een belangrijke waarde waarop de eu is gebouwd, is zonder meer die 
van de democratie. De structuren van het economische bestuur zitten in-
gewikkeld in elkaar en daardoor is democratische inbreng niet altijd goed 
geborgd. In het kader van het sgp is de rol van het Europees Parlement 
vooral beperkt tot die van dialoog.27 Bij de wetgeving voor de interne markt 
is het Europees Parlement medewetgever (samen met de Raad), terwijl 
bij het mededingingsrecht dit parlement alleen advies mag geven. Het is 
van groot belang, zoals ook is aangegeven door de Raad van State,28 dat 

de democratische controle wordt 
verbeterd. Hierbij is behalve voor 
het Europees Parlement een belang-
rijke rol voor nationale parlementen 
weggelegd, omdat zij het budget-
recht hebben. De betrokkenheid 
van de parlementen dreigt achter te 

blijven. Als de eu recht wil doen aan de waarde van de democratie, zullen 
zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen in de toekomst 
meer invloed moeten krijgen op het economische bestuur.

De betrokkenheid van de 
nationale parlementen dreigt 
achter te blijven
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Wie	zoekt	naar	de	ziel	van	Europa en het rapport van het Strategisch 
Beraad uit 2012 opslaat, komt bedrogen uit. De kernzin van de bescheiden 
paragraaf hierover luidt: ‘Het ideaal van de grondleggers van de Europese 
Unie is echter onverminderd actueel: laat de Europese volken niet strijden, 
maar in vrede samenwerken in een sterke, geïntegreerde economie.’1 Wie 
zoekt naar de ziel van Europa en zijn oor te luisteren legt bij de voorzit-
ter van de cda-Tweede Kamerfractie hoort niet veel beter. Neem Buma’s 
‘zesde principe’: ‘Wij staan vooraan in Europa, om onze economie en onze 
werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken een grens als het gaat om 
ongebreidelde uitbreiding van Europa, om arbeidsmigranten die werken 
onder ons minimumloon.’2

Nu kan men deze inleidende opmerkingen afdoen met de boutade dat 
de economie nu eenmaal bepalend is voor het bestaan van mensen. Dat 
klinkt dan als Karl Marx: de onderbouw – de economische verhoudingen – 

Culturele benadering als 
startpunt voor een zinvol  
debat over Europa

De auteur is advocaat en oud-Eerste Kamerlid namens het CDA.

De christendemocratie verzuimt een politieke verbinding 
aan te brengen tussen Europa en noties die hun fundament 
vinden in cultuur, religie, ethiek en filosofie. Voor een zin-
vol debat over Europa is het noodzakelijk om een culturele 
benadering als startpunt te nemen, in plaats van een econo-
mische. Dat vraagt verdieping van kennis van de Europese 
geschiedenis, en belangstelling voor de actuele culturele ont-
wikkelingen in Europa en de hedendaagse rol van elites..

door Rob van de Beeten
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bepaalt de bovenbouw: sociale verhoudingen, politiek, religie en cultuur. 
Voor een christendemocraat geen aangename gedachte.

Niettemin is het een benadering van Europa die verklaarbaar is op grond 
van de naoorlogse geschiedenis. De beste illustratie in persona is wellicht 
de voormalige voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors. Hij 
gaf leiding aan de Commissie tussen 1985 en 1995, en bracht na jarenlange 
stilstand de integratie weer in beweging door het Witboek interne markt. 
Dit mondde uit in een grootscheeps wetgevingsprogramma om daadwer-
kelijk op alle terreinen van de economie de ene, interne markt tot stand 
te brengen. Al in de laatste jaren van zijn voorzitterschap onderkende 
Delors echter dat dit volstrekt onvoldoende was om Europa te funderen. 
Tijdens de bijeenkomst van het Katholieke Lekenforum in Brussel in 1992 
zei Delors: ‘Als we er niet in slagen om Europa weer een ziel te geven, zullen 
we de slag om Europa verliezen. Want veel meer dan vroeger staan we voor 
morele en politieke keuzes. In die keuzes zullen kerk en godsdienst weer 
een grote rol spelen.’ Het heeft iets tragisch dat de man die dit inzag tege-
lijkertijd de stoot gaf tot een ontwikkeling waarin – mede onder invloed 
van het liberaliserings- en vrijemarktdenken van de Chicago-school onder 
de economen en hun aanhangers onder politici, zoals Reagan en Thatcher 
– die morele keuzes volledig werden genegeerd, uitlopend op de crises van 
de internetbubbel in 2000 en de financiële die in 2008 uitbrak. Het heeft 
ook iets tragisch dat een politieke beweging als de christendemocratie het 
vermogen mist om een politieke verbinding aan te brengen tussen Europa 
en noties die hun fundament vinden in de bovenbouw van religie, ethiek, 
filosofie en de cultuur.3

Economie	als	drijfveer

Hoe is te verklaren dat de economie zo’n overheersende drijfveer is ge-
worden in de Europese politiek? Waar komt de gedachte vandaan dat 
de economische samenwerking voorop moet staan? Die gedachte stamt 
rechtstreeks uit de functionalistische integratietheorie waarvan met name 
Jean Monnet zich bediende toen hij het initiatief nam tot de oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1952. Enerzijds waren 
kolen en staal grondstoffen die direct dienstbaar werden gemaakt aan de 
oorlogvoering in de twintigste eeuw, en anderzijds vormden zij de basis 
voor economische groei, werkgelegenheid en welvaart. Door de productie 
en handel onder regie te brengen van een Europese autoriteit zouden om 
te beginnen de nationale regeringen niet langer de vrijheid hebben de 
oorlogsindustrie ermee te voeden. In de tweede plaats verwachtte Monnet 
dat door economische samenwerking vanzelf een politieke integratie zou 
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plaatsvinden, uitmondend in een politieke unie. Dezelfde functionalis-
tische theorie is vervolgens ook toegepast in het concept van de interne 
markt – de vrijheid van verkeer voor personen, goederen, diensten en kapi-
taal – en atoomenergie. Sinds 1952 heeft dus het accent gelegen op econo-
mische integratie.

Met name het concept van de interne markt bracht bovendien mee dat 
niet zozeer regulering van markten, als wel de handelsvrijheid voorop 
kwam te staan. Alhoewel de keuze voor handelsvrijheid natuurlijk even-
goed een politiek-ideologisch concept is, vergt regulering in veel sterkere 
mate een politiek proces van geven en nemen, keuzes maken en belangen 
afwegen. Bij gebrek aan juist politieke integratie kwam dus ook de econo-
mische integratie als vanzelf in het vaarwater van het economisch libera-
lisme. Aangezien echter vrijwel elke lidstaat flink wat regulering kende 
toen de vorming van de interne Europese markt op stoom kwam, moesten 
de lidstaten kiezen tussen liberalisering en harmonisatie van bestaande re-
gels. In feite deed men in de jaren tachtig en negentig beide. Grote staats-
monopolies werden ontmanteld en geprivatiseerd, nationale en Europese 
kartels aangepakt; en waar regels niet opgeheven konden worden, werden 
ze zo aangepast dat er geen nationaal beschermde markten bleven bestaan. 
Dat proces van harmonisatie van regels gaat intussen nog steeds door en 
heeft inmiddels een eigen, problematische dynamiek gekregen. Een voor-
beeld: het axioma dat verschillen in erfrecht of huwelijksvermogensrecht 
burgers ervan zouden weerhouden een baan in een andere lidstaat te zoe-
ken, dwingt in het harmonisatiedenken tot aanpassing van nationale wet-
ten op die terreinen. Het versterkt het beeld dat Europa voortdurend regels 
over de lidstaten uitstrooit. Op zichzelf is dat maar ten dele waar: als er 
geen nationale regels bestonden, was die Europese harmonisatie niet no-
dig. Even waar is dat Europa zich met regels bezighoudt die gewoon aan de 
lidstaten kunnen worden overgelaten. Het Verdrag van Maastricht bevatte 
dankzij de inzet destijds van Lubbers en Van den Broek als basisregel voor 
de Europese Unie het subsidiariteitsbeginsel: Europa houdt zich alleen be-
zig met onderwerpen die niet door de lidstaten kunnen worden geregeld. 
Dat principe werkt echter niet, zoals het voorbeeld van het erfrecht laat 
zien. Dit is geen uiting van te veel Europa, maar van een verkeerd Europa – 
vooral een Europa waarin de cultuur ontbreekt.

Culturele	wortels

Speelde de culturele factor dan geen enkele rol gedurende de zes decennia 
Europese integratie? Op een bepaalde manier wel en het was zelfs een be-
langrijke rol, namelijk in de vorm van de Oost-West-tegenstelling. Al vanaf 
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de vestiging van de Sovjet-Unie vormden het communisme en het Russisch 
imperialisme een antipode voor het christelijke, democratische, recht-
statelijke en – zo men wil4 – kapitalistische Europa. Het is paradoxaal dat 
deze antipode West-Europa na de Tweede Wereldoorlog in zekere zin zijn 
identiteit gaf en daarmee ook bijdroeg aan de identiteit van de Europese 
Unie als instituut waarin de samenwerking en integratie gestalte kreeg. 
Even paradoxaal is dat juist in die ideologische aspecten meer culturele 
elementen te herkennen waren dan economische: democratie en mensen-
rechten (burgerlijke rechten en vrijheden, zoals individuele vrijheid van 
expressie en vrijheid van godsdienst), rechtsstaat en rechtszekerheid (een 
staat gebonden aan het recht, respect voor minderheden), solidariteit in 
de vorm van sociale zekerheid (grotendeels gedragen door werkgevers en 
werknemers in plaats van door de staat), veelvormige kunstuitingen (ge-
steund door de overheid, niet eraan onderworpen).

De val van de Muur symboliseert niet alleen het einde van een maat-
schappijmodel dat door de meeste burgers van Midden- en Oost-Europa 
werd verworpen, maar ook het moment waarop de identiteit van West-
Europa niet langer vanzelf sprak. In de politieke verhoudingen tussen de 
gevestigde partijen viel een ijkpunt weg.5 Ook de culturele verbondenheid 
van het christendom met die naoorlogse West-Europese identiteit raakte 
in het ongerede: los van de invloed van secularisering, verloor het christen-
dom een deel van zijn vanzelfsprekendheid in het wereldbeeld van vele Eu-
ropeanen door het wegvallen van de atheïstische antipode. Wat resteerde 
was vooral het economische model.

Wie op zoek wil naar de ziel van Europa, zal op zoek moeten naar de 
culturele wortels van ons continent en oog moeten hebben voor de cultu-

rele fenomenen van vandaag. Met 
opzet spreek ik over de wil om op 
zoek te gaan naar de ziel van Eu-
ropa. Die zoektocht vooronderstelt 
onvrede met de wijze waarop nu 
over Europa wordt gesproken, de 
manier waarop politici met Europa 
omgaan. Het vooronderstelt ook een 
zekere onbevangenheid. De laatste 
decennia is ieder debat over Euro-
pese cultuur en identiteit versmald: 

in de jaren zestig, zeventig en tachtig door kritiek van de babyboomers op 
kapitalisme en neokolonialisme; in de decennia daarna door de integratie 
van migranten en de onrust over de culturele invloed van de islam. Ken-
merkend voor beide fenomenen is onzekerheid en gebrek aan zelfbewust-

Wie op zoek wil naar de ziel 
van Europa, zal op zoek moe-
ten naar de culturele wortels 
van ons continent en oog moe-
ten hebben voor de culturele 
fenomenen van vandaag
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zijn wanneer het gaat om de waarde, betekenis en kracht van de Europese 
cultuur. De economische opkomst van landen als China, India en Brazilië 
dreigt in dit decennium en in volgende decennia eenzelfde effect op te 
roepen: de verkleining van het aandeel in de wereldhandel en in het mon-
diaal bruto product lijkt te worden vertaald in gevoelens van onveiligheid, 
bestaansonzekerheid en een notie dat Europa’s toekomst achter ons ligt. 
Intussen is – voor wie het wil zien – de invloed van de Europese cultuur 
verbazingwekkend groot. Het veronderstelt verder een onbevangenheid 
wanneer het gaat om religie en kerk. Dat is in Nederland of een laïcistisch 
land als Frankrijk niet gemakkelijk, al was het maar omdat een deel van de 
culturele elite zijn identiteit ontleent aan juist een afwijzing van religie en 
kerk; in zijn ogen ligt de toekomst van religie en kerk achter ons.

De	invloed	van	de	Europese	cultuur

Laten we daarom inderdaad eens omkijken en wat verder teruggaan in 
de geschiedenis dan de oorlogservaringen van de founding fathers van 
de Europese integratie. In feite deelden al de oprichters van de Europese 
instituties in de jaren veertig en vijftig behalve die oorlogservaringen ook 
het bewustzijn van een Europese cultuur. Zeker, de meesten waren natio-
nale politici en stonden in een traditie van natievorming, staatsvorming 
en de politieke vertaling ervan in een nationale staat. Alle drie zijn echter 
verschijnselen van recente datum, minder dan twee eeuwen oud. Zelfs 
het Franse koninkrijk ten tijde van Lodewijk xiv en het Britse ten tijde van 
George iii waren geen nationale staten zoals wij die kennen. In Frankrijk 
is men pas in de negentiende eeuw het Frans als nationale taal gaan voe-
ren. Pas Napoleon vestigde daadwerkelijk staatsgezag in alle delen van het 
land. In Nederland was ten tijde van de vorming van het Koninkrijk in 1815 
het Frans de voertaal van de maatschappelijke en politieke elite; de rest 
van de bevolking sprak Dietse dialecten.6 Het moderne staatsbegrip, de 
idee van de natie, en de combinatie van die twee, zijn alle producten van 
Europese filosofen, letterkundigen, componisten, onderwijzers, juristen 
en staatslieden die elkaar vanuit alle delen van het continent beïnvloedden 
en inspireerden.7 Wie zich verdiept in kunst en cultuur, kan ook tot geen 
ander inzicht komen dan dat de wederzijdse beïnvloeding zelfs al in de 
middeleeuwen over grote afstanden heen reikte. Niet voor niets laten de 
culturele hoofdstromingen zich vatten in aanduidingen die het hele Euro-
pese continent bestrijken: renaissance, barok, romantiek enzovoort.

De betekenis van christendom en kerk daarin is groot. Niet alleen vormden 
kerken en kloosters vanouds de centra van cultuur en intellectueel leven, maar 
ook in de tegenkrachten die zij opriepen vormden godsdienst en de institutio-
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nele verschijningsvormen ervan eerder een cultuurscheppende dan een be-
strijdende kracht. Dat geldt ook voor wezenlijke noties als de waardigheid van 
de mens, mensenrechten en de rechtsstaat. Zo is de handel in en het houden 
van slaven met aan religie en recht ontleende argumenten voor het eerst van-
uit het christendom consequent afgewezen en bestreden.8 En ook al schikten 
de institutionele kerken zich doorgaans naar de koloniale regimes van Euro-
pese imperia, de werkers in missie en zending in Afrika, Latijns-Amerika en 
Azië hadden respect voor de menselijke waardigheid en emancipatie als uit-
gangspunt en doel, in de praktijk vaak met meer respect voor de lokale cultuur 

dan uit de staatkundige beschrijving 
van het kolonialisme blijkt.

Tot op de dag van vandaag beïn-
vloedt de Europese cultuur grote 
delen van de wereld. De nationale 
staat is een exportproduct dat ook 
los van de vroegere koloniale ver-

houdingen de wereld tot in de verre toekomst zal bepalen, terwijl Europa 
zelf zich intussen ontwikkelt in een richting die opnieuw model kan staan, 
maar dan voor regionale samenwerking elders in de wereld.

Besluit

Voor een zinvol debat over Europa is het dus noodzakelijk deze culturele 
benadering als startpunt te nemen. Dat vraagt verdieping van kennis van 
de Europese geschiedenis, zowel in alle verscheidenheid – lokale, regiona-
le en nationale eigenaardigheden – als in de vele overeenkomsten, verban-
den en samenhangen. Dat vraagt ook belangstelling voor de actuele cultu-
rele ontwikkelingen in Europa en de hedendaagse rol van elites. Het vraagt 
ook om een andere houding tegenover religie, kerken, kunsten, onderwijs 
en wetenschap.9

De christendemocratie heeft in ons land wellicht weer toekomst als zij 
aansluiting zoekt bij de culturele wortels van Europa en zich niet verliest 
in een louter economische benadering waarmee zij zich niet onderscheidt 
van (laat staan verheft boven) andere politieke partijen. Een jaar voor de 
volgende Europese verkiezingen is dit dus de prangende vraag: gaat het 
cda op zoek naar de ziel van Europa?

Tot op de dag van vandaag 
beïnvloedt de Europese cultuur 
grote delen van de wereld

 Noten

1 cda Strategisch Beraad 2012, Kiezen en 
Verbinden. Politieke visie vanuit het radi-
cale midden. Den Haag: cda, 2012, p. 25.

2 Zie www.cda.nl/fileadmin/cda/Actu-
eel/Speech_buma_cda_congres_1-6-
2013.pdf.

3 Waarin zij zich overigens niet bijzon-
der negatief onderscheidt van andere 
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politieke partijen in Nederland.
4 De term ‘kapitalisme’ tracht ik persoon-

lijk te vermijden, omdat accumulatie 
van kapitaal niet kenmerkend is voor 
onze economie; kenmerkend is vrij on-
dernemerschap in combinatie met tech-
nisch en organisatorisch vermogen. In 
termen van economische ordening ligt 
hierin voor de christendemocratie een 
belangrijk aangrijpingspunt om zich 
te bevrijden van de dichotomie staat-
markt, meer dan in de vrijblijvende 
uitspraken over ‘de samenleving’ of het 
maatschappelijk middenveld.

5 In een gesprek met – inmiddels – spd-
lijsttrekker Steinbrück signaleert Hel-
mut Schmidt dit fenomeen wanneer hij 
erop wijst dat de Duitse christendemo-
cratie niet langer kon gebruikmaken 
van de suggestie dat de sociaaldemocra-
tie en de Sovjet-Unie verwant zijn; zie 
Helmut Schmidt en Peer Steinbrück, 
Zug um Zug. Hamburg: Hoffman und 
Campe Verlag, 2012, pp. 130-131. Omge-
keerd betekende dit uiteraard ook dat 
de verhouding van de spd tot cdu en 
csu wijzigde.

6 De vorming van het Koninkrijk en zijn 
grenzen was bovendien het product van 
Europese machtspolitiek, niet van een 
door het volk gedragen ideaal. Het had 
niet veel gescheeld of de Koning van De-
nemarken had het grondgebied van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden 

als tsaristische beloning toegewezen 
gekregen; zie Adam Zamoyski, Rites of 
peace. The fall of Napoleon & the Con-
gress of Vienna. Londen: Harper Peren-
nial, 2007, p. 414 e.v.

7 In zijn biografie Richard Wagner be-
schrijft Hans Mayer hoe de componist 
tot de uitwerking van Die Meistersinger 
von Nürnberg kwam tijdens zijn verblijf 
in Venetië en Parijs. De slotrede van 
Hans Sachs, waarin deze de Duitse kunst 
als de kern van ‘Deutschtum’ bezingt, is 
in Parijs tot stand gebracht… Opvallend 
is ook dat voor Wagner niet de vestiging 
van een Duitse staat het belangrijkst 
was, maar de ontwikkeling van Duitse 
kunst. Hans Mayer, Richard Wagner. 
Haarlem: J.H. Gottmer, 1988, p. 127 e.v.

8 Zie de prachtige biografie van de hui-
dige Britse minister van Buitenlandse 
Zaken: William Hague, William Wilber-
force. The life of the great anti-slave trade 
campaigner. Londen: Harper Perennial, 
2008. Zie voor een uitvoerige historisch-
intellectuele beschrijving: Arnold 
Angenent, Toleranz und Gewalt. Das 
Christentum zwischen Bibel und Schwert. 
Münster: Aschendorff, 2009.

9 In talen als het Duits en het Frans omvat 
cultuur niet alleen kunst in de ruimste 
zin van het woord, maar ook onderwijs 
en wetenschap. In sociologische zin vor-
men religies en kerken al evenzeer een 
integraal bestanddeel van een cultuur.
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De	vraag	naar	een	federaal	of	een	confederaal	Europa	is de vraag 
naar de gewenste samenwerkingsvorm, ofwel naar de gewenste verdeling 
van bevoegdheden tussen overheidsverbanden. In de discussie over de 
samenwerkingsvorm van de Europese Unie wordt gepleit voor het ene of 
het andere model, zonder dat helder wordt gedefinieerd wat onder federa-
lisme of confederalisme wordt verstaan. Zo kan het gebeuren dat er gepleit 
wordt voor een Europese Unie langs federale lijnen, terwijl de beschrijving 
die vervolgens wordt gegeven toch wel erg veel trekken van een confede-
raal model heeft. Ik zal daarom starten met een ideaaltypische beschrij-
ving van federalisme en confederalisme.

Federalisme	en	confederalisme

Zowel een federatie als een confederatie is verdeeld in zelfstandige deel-
gebieden. Deze gebieden werken samen in een groter overheidsverband.1 

Een federaal of een confederaal 
Europa?

De auteur is universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.

De vraag naar de staatsvorm van de Europese Unie is een 
aloude. Binnen de christendemocratie is de hoofdstroom 
voor een federaal Europa, maar zo vanzelfsprekend zou 
dat niet moeten zijn. Vanuit haar beginselen zou de chris-
tendemocratie op goede gronden kunnen pleiten voor een 
confederaal Europa. Paradoxaal genoeg laten de recent-
ste ontwikkelingen in Europa ook zien dat een confederaal 
samenwerkingsverband te verkiezen is boven een federale 
staatsvorm.

door Hansko Broeksteeg
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Een federale staat, ook wel bondsstaat genoemd, is een samengestelde, 
tweeledige, staat: behalve een centrale (federale) overheid, bestaat hij 
uit deelstaten. De bekendste voorbeelden zijn de Verenigde Staten en 
de Bondsrepubliek Duitsland. Kenmerkend voor de federale staat is dat 
niet alleen de deelstaten een eigen grondwet hebben, maar dat de samen-
werking in de federale staat ook is vastgelegd in een (federale) grondwet. 
Zowel de federale staat als de deelstaten hebben een eigen parlement, een 
eigen regering en een rechterlijke organisatie. De federale grondwet stelt 
niet alleen die organen op federaal niveau in en verleent aan die organen 
bevoegdheden, maar zij verdeelt ook de bevoegdheden tussen de federale 
staat en de deelstaten. Met andere woorden: het is de federale grondwet die 
bepaalt welke belangen de federale overheid en de deelstaten behartigen. 
Sommige bevoegdheden worden exclusief door de federale overheid be-
hartigd, sommige exclusief door de deelstaten, en dan zijn er de gedeelde 
bevoegdheden. Het is echter niet ongebruikelijk dat de federale overheid 
zich bevoegdheden toe-eigent: zij doet dan een beroep op de ‘implied po-
wers’: bevoegdheden die impliciet uit de grondwet zouden voortvloeien.2 
Omdat de federale grondwet bepaalt wie welke bevoegdheden uitoefent, 
ligt op federaal niveau de soevereiniteit. De federale overheid heeft uit-
eindelijk de zogenoemde ‘Kompetenz-Kompetenz’, de bevoegdheid om 
zelf de omvang van de eigen bevoegdheden te bepalen.3 Veelal is er een 
constitutionele rechter, een grondwettelijk hof, dat toeziet op naleving van 
de federale regelgeving en dat beslist in geschillen tussen de federale over-
heid en de deelstaten over de uitoefening van bevoegdheden.4

Een confederatie wordt ook wel een statenbond genoemd: een samen-
werkingsverband van staten. Er is echter geen sprake van een staatsrech-
telijke verbinding van deelstaten op basis van een grondwet.5 In een con-
federatie werken staten samen op basis van een verdrag. Van deelstaten 
kunnen we dan niet spreken; deze staten zijn soeverein. In het verdrag 
delen de staten de uitoefening van bepaalde, specifiek benoemde bevoegd-
heden toe aan een gezamenlijk orgaan, maar zij behouden verder hun zelf-
standigheid.6 Het centraal gezag is relatief zwak. Het betreft derhalve een 
verdragsconstructie, waar een lidstaat ook weer uit kan treden. Klassieke 
voorbeelden van confederaties zijn de Republiek der Verenigde Nederlan-
den en de Verenigde Staten tussen 1776 en 1787. Het is niet ongebruikelijk 
dat statenbonden zich ontwikkelen tot bondsstaten (federaties); de omge-
keerde ontwikkeling komt echter ook voor. De federatie van de Sovjet-Unie 
viel uiteen in een Gemenebest van Onafhankelijke Staten7 en het uitkleden 
van de Belgische federale staat zou zomaar kunnen resulteren in een veel 
losser confederaal samenwerkingsverband.
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Een	korte	karakterschets	van	de	Europese	Unie

De Europese Unie wordt traditioneel gekenschetst als een eigensoortig 
samenwerkingsverband (sui generis). Toch kunnen federale en confede-
rale trekken worden onderscheiden. Confederaal is dat de samenwerking 

geschiedt op grond van verdragen. 
De lidstaten zijn soeverein, zij zijn 
de ‘Herren der Verträge’. De Euro-
pese Unie heeft geen ‘Kompetenz-
Kompetenz’. Titel 1 vweu geeft een 
opsomming van de beleidsterreinen 
waarop de Europese Unie actief kan 
zijn; de bevoegdheden van de Unie 

zijn in beginsel beperkt tot hetgeen aan haar uitdrukkelijk in de verdragen is 
toegekend. Hoewel deze bevoegdheden definitief en onvoorwaardelijk zijn 
overgedragen, gaat het om enkele specifiek benoemde bevoegdheden. De be-
voegdheidsoverdracht is, met andere woorden, begrensd en doelgebonden.8

De Unie kent ook federale trekken. De beleidsterreinen van de Europese 
Unie zijn de laatste decennia sterk uitgebreid. De algemene bevoegdheid 
van de lidstaten wordt steeds vaker door het Unierecht beperkt. Sterker 
nog: op een aantal terreinen zijn de bevoegdheden van de Unie zodanig 
uitgebreid dat ten aanzien van die beleidsterreinen van een generieke 
bevoegdheid gesproken kan worden.9 De Unie is bijvoorbeeld exclusief 
bevoegd ten aanzien van de douane-unie, mededinging, monetair beleid 
(euro) en handelspolitiek. Er is sprake van talloze gedeelde bevoegdheden, 
waarbij de Unie het beleid van de lidstaat opzij kan zetten. Dat geldt voor 
de interne markt, landbouw en visserij, milieu, consumentenbescherming 
enzovoort, ja zelfs voor sociaal beleid en het cluster veiligheid en recht, 
waartoe ook vreemdelingenbeleid en strafrecht behoren. Zo’n bevoegd-
heidsverdeling is sterk federalistisch. Verder heeft het Europese overheids-
verband veel kenmerken van een federaal overheidsverband: een volks-
vertegenwoordiging (het Europees Parlement), een bestuur (de Europese 
Commissie) en een rechterlijke organisatie (het Hof van Justitie).

Toch is het Europese bestuur niet zuiver federaal. Hier komen weer 
confederale trekken om de hoek kijken. Zo bestaat de Raad van ministers 
uit leden van de regeringen van de lidstaten en worden de hoofdlijnen van 
het beleid uitgezet door de Europese Raad, waarvan staatshoofden en rege-
ringsleiders deel uitmaken. Ten slotte een typisch federalistische karakter-
trek: enkele Europese ambten (de Raad van ministers, al dan niet in com-
binatie met het Europees Parlement) zijn krachtens de verdragen bevoegd 
om verordeningen en richtlijnen vast te stellen die bindend zijn voor de 

De samenwerkingsvorm 
van de Europese Unie heeft 
zowel federale als confederale 
kenmerken
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lidstaten. De regels die hierin zijn vervat, maken deel uit van de rechtsorde 
van de lidstaten en kunnen burgers rechtstreeks binden. De doorwerking 
van Europees recht is dus niet afhankelijk van de nationale regels daarom-
trent. Dat past bepaald niet in een statenbond.10

In dit verband is de jurisprudentie van de Duitse constitutionele rech-
ter, het Bundesverfassungsgericht, van belang. Dit hof is bevoegd om ver-
dragen, waaronder dus de Europese, te toetsen aan de Duitse grondwet. 
Inmiddels heeft het Hof een hele reeks aan jurisprudentie opgebouwd 
en wordt het gezien als een hoeder van de nationale constitutie en van 
de nationale soevereiniteit. Zijn jurisprudentie is, hoewel het hof speci-
fiek aan de Duitse grondwet toetst, ook buiten Duitsland relevant. In het 
Maastricht-Urteil (waarin het hof het Verdrag van Maastricht toetst aan de 
grondwet) kwalificeert het hof de Europese Unie als een Staatenverbund. 
Een bondsstaat is de Unie in ieder geval niet.11 In het Lissabon-Urteil werkt 
het Bundesverfassungsgericht dit uit: de Europese Unie is een nauwe, op 
duurzame samenwerking tussen soeverein blijvende staten gericht ver-
bond, dat op grondslag van verdragen bevoegdheden uitoefent. Het hof 
voegt daaraan toe dat de verdragsrechtelijke grondslagen en de bevoegd-
heden die daaruit voortvloeien nog steeds onderworpen zijn aan de nati-
onaal-democratische legitimatie en dat het Europees Parlement niet als 
vervanging daarvan kan gelden. Bevoegdheden mogen volgens het Bun-
desverfassungsgericht alleen worden overgedragen indien het ‘begrenzte 
Einzelermächtigungen’ zijn en slechts voor zover de kern van de soeverei-
niteit van regering en parlement behouden blijft.12

Het Bundesverfassungsgericht laat daarmee zien dat de Europese sa-
menwerking een geheel eigensoortige constructie is. Het is daarmee ook 
onderwerp van controverse geworden: ontkent dit hof niet de federale ken-
merken van de Unie en is dit hof niet te veel een rem op de Europese samen-
werking? Van de andere kant: uiteindelijk heeft het Bundesverfassungsge-
richt vooralsnog elk verdrag ‘goedgekeurd’.

De	nieuwste	ontwikkelingen

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de structuur van de Europese Unie 
en de bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Unie het midden 
houdt tussen federalisme en confederalisme. De Unie kan niet (meer) 
worden aangeduid als een zuivere confederatie, maar een federatie is zij 
evenmin. Het is moeilijk te voorspellen welke kant de wijzer zal uitslaan. 
Veel is afhankelijk van het verloop van de eurocrisis en de dieper liggende 
financiële crisis. De eerste tekenen daarvan worden zichtbaar en die dui-
den onmiskenbaar op een verdere federalisering.
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In de eerste plaats wijs ik op het esm-verdrag, op grond waarvan lan-
den een bedrag aan een fonds bijdragen, dat moet werken als een stabili-
teitsmechanisme. Voor Nederland betreft het een bedrag van 40 miljard 
euro. Daarvan is reeds 4,6 miljard gestort en de overige ruim 35 miljard 
euro is opeisbaar. De Tweede Kamer heeft weliswaar bedongen dat opvra-
ging van dit bedrag aan haar wordt voorgelegd, omdat zulks het parlemen-
taire budgetrecht rechtstreeks raakt. Naar de letter van de Nederlandse 
grondwet is deze constructie van het esm niet zo’n groot probleem: welis-
waar kan het begrotingsrecht onder druk komen te staan – waarvoor ook 
de Raad van State waarschuwde13 –, maar artikel 105 laat in de huidige res-
trictieve uitleg toe dat het parlement zijn eigen budgetrecht beperkt. Het 
Duitse Bundesverfassungsgericht, dat op grond van de Duitse grondwet 
uitgaat van een meer materiële uitleg van het parlementaire budgetrecht, 
oordeelde echter dat budgettaire verplichtingen zonder voorafgaande toe-
stemming leiden tot een onaanvaardbare beperking van het budgetrecht: 
de Bondsdag zou dan geen ‘Herr seiner Entschlüsse’ meer zijn.14 Het hof 
nam nochtans geen strijd met de Duitse grondwet aan.

Dan zijn er het Fiscal Compact, en het ingrijpendst, het Sixpack (zes Eu-
ropese regelingen, met een Twopack als handhavingsregime), die strekken 
tot versterking van het reeds met de emu aanvaardde Stabiliteits- en Groei-
pact (sgp). Op grond hiervan is het Europees Semester ontwikkeld, dat de 
regel van begrotingsevenwicht invoert en dat de economische beleidscoör-
dinatie tussen de lidstaten moet bevorderen. Het doel is de voorbereiding 
van de nationale begrotingen te beïnvloeden en structurele hervormingen 
te bewerkstelligen. Daartoe doet de Raad van ministers, op voordracht 
van de Commissie, aanbevelingen. Nemen de lidstaten die niet over, dan 
kan de Europese Raad nieuwe aanbevelingen doen, kan de commissie een 
waarschuwing geven, en kunnen er financiële sancties worden opgelegd.15 
De aanbevelingen aan Nederland betreffen een (verdere) verhoging van de 

pensioenleeftijd, vergroting van de 
arbeidsparticipatie, maatregelen tot 
(verdere) hervorming van de wo-
ningmarkt, filebestrijding en (parti-
culiere) investeringen in onderwijs 
en onderzoek.16

Het behoeft geen betoog dat deze 
nieuwe bevoegdheden niet alleen 
sterk ingrijpen in het nationale par-

lementaire begrotingsrecht, maar eveneens in de nationale beleidskeuzes 
om tot een evenwichtige begroting te komen. Tot voor kort werd het bud-
getrecht als een zuiver nationale aangelegenheid beschouwd en dat gold 

De nieuwe EU-bevoegdheden 
raken niet alleen het nationale 
parlementaire begrotingsrecht, 
maar eveneens de nationale 
beleidskeuzes
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ook voor veel van de onderwerpen waarover de Raad aanbevelingen heeft 
gedaan. De Europese inmenging daarin duidt op een aanzienlijk verder-
gaande federalisering: het toezicht op en de mogelijkheid tot het ingrijpen 
in deelstatelijke begrotingen, of, breder gezegd, het beperken van het deel-
statelijk begrotingsrecht, is een kenmerk van federalisme.17

Federalisme	of	confederalisme?

De hedendaagse ontwikkeling van de Europese Unie duidt ontegenzeglijk op 
een verdere federalisering. Toch zijn er goede argumenten om deze federalise-
ring een halt toe te roepen of wellicht zelfs gedeeltelijk terug te draaien.

Een kenmerk van federalisme is namelijk ook dat de federale staat zich 
in de loop van de tijd meer en meer bevoegdheden toe-eigent. De voorbeel-
den kunnen worden gevonden bij de typisch federale staten, namelijk de 
Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde Staten. Hiervoor noemde ik 
al de theorie van de implied powers. Er vallen telkens wel argumenten te 
bedenken waarom een bepaald belang beter niet op deelstatelijk niveau, 
maar op federaal niveau moet worden behartigd. Dat geldt ook voor de Eu-
ropese Unie: zij heeft met zowat ieder nieuw verdrag meer bevoegdheden 
gekregen – en eigent zich steeds meer bevoegdheden toe. De budgettaire 
integratie laat dat klip-en-klaar zien. Potentieel bestrijkt die ook onder-
werpen die duidelijk niet tot het terrein van Europa behoren: sociale ze-
kerheid, onderwijs en ruimtelijke ordening. Behoren buitenlands beleid, 
defensie – welke belangen zeer gedeeltelijk al op Europees niveau worden 
behartigd18 – en belastingheffing ook tot de Europese belangen? Kortom, 
waar eindigt het proces van federalisering?

Dat proces kan alleen worden gekeerd door in de verdragen te bepalen 
welke belangen op welk niveau worden behartigd. Om nog eens de verge-
lijking met een federaal land te maken: de artikelen 70-74 van de Duitse 
grondwet bepalen welke belangen de federale staat exclusief behartigt 
en welke belangen concurrerend worden behartigd.19 De ‘overgebleven’ 
belangen komen aan de deelstaten toe. Weliswaar bieden de artikelen 2-6 
van het eu-verdrag een soortgelijke regeling, maar die regeling is weinig 
precies (wat is ‘sociaal beleid’ of ‘de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht’?), wordt extensief geïnterpreteerd (een greep uit recente voorstel-
len: een snelheidsbegrenzer voor bestelbusjes betreft het milieu, een 
verbod op glazen olijfolieflesjes gaat om bescherming van de consument, 
en een ‘jongerengarantieregeling’ die jongeren een baan garandeert is 
sociaal beleid) en biedt, zo laten de nieuwste ontwikkelingen zien, geen 
garantie dat de Unie niet ook andere belangen gaat behartigen (met een 
beroep op monetair beleid).
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Het is daarom mijns inziens van belang om ten enen male en preciezer te 
bepalen welke belangen door Europa dienen te worden behartigd. Een strik-
te interpretatie kan geen kwaad. Het kan bovendien ook goed zijn om na te 
denken welke belangen exclusief door de lidstaten worden behartigd (mijns 
inziens in ieder geval belastingen, onderwijs, pensioenen en grote delen van 
het sociale en het milieubeleid).20 Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de vraag wat noodzakelijk is om de interne markt te verwezenlijken en 
de Europese munt te handhaven. Maar hiervoor geldt wel dat niet elk belang 
er (mede) toe dient deze interne markt te verwezenlijken.

We moeten in deze discussie echter niet uit het oog verliezen dat er nog 
een reële optie is: de confederatie. Daarvoor zijn goede argumenten. Het 
beginsel van subsidiariteit is een van de grondslagen van de christendemo-
cratie. Op grond van dit beginsel, overigens vastgelegd in artikel 5 van het 
eu-Verdrag, worden bevoegdheden pas naar een ‘hoger’ niveau overgedra-
gen als dat niet anders kan. Een groot gedeelte van de belangen die thans 
op eu-niveau worden behartigd, kunnen ook, en misschien wel beter, op 
nationaal niveau worden geregeld.

Het subsidiariteitsbeginsel is juist in de Europese context van belang. 
De Raad van State wees onlangs expliciet op de gevaren van vervreemding. 
Daarmee bedoelt hij dat burgers zich in afnemende mate vertegenwoor-
digd voelen bij de besluitvorming door wetgever of bestuur: ‘Dit verschijn-
sel doet zich zeer markant voor ten aanzien van de besluitvorming in de 
Europese Unie, ondanks de institutionele versterking van de democrati-
sche betrokkenheid van het Europees Parlement. (…) Die gevoelsmatige af-
stand van veel burgers tot de Unie wordt ook niet verminderd, althans niet 

zonder meer, door meer parlemen-
taire betrokkenheid en controle, of 
door andere institutionele arrange-
menten (referenda).’21 De Europese 
Unie is een historisch verbond van 
staten. Zij is te belangrijk om teloor 
te (laten) gaan. Een immer voortstu-
wende en niet te stoppen trein van 
federalisering zal zijn eindstation 

voorbij rijden.22 Een meer subsidiaire benadering van de Europese Unie 
kan het gevaar van vervreemding van de Europese instituties (al is het maar 
gedeeltelijk) voorkomen.

 Noten

1 P.P.T. Bovend’Eert, Inleiding constituti-
oneel recht (zesde, ingrijpend herziene 
druk). Deventer: Kluwer, 2010, pp. 25-26.

2 M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, 
B.P. Vermeulen en R.J.G.M. Widders-
hoven, Beginselen van de democratische 
rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen 
van het Nederlandse staats- en bestuurs-

Een meer subsidiaire 
benadering van de Europese 
Unie kan het gevaar van 
vervreemding van de Europese 
instituties helpen voorkomen
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16 Europese Commissie (sec) 2011, 813; 
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dat de federale staat verscheidene be-
voegdheden heeft ten aanzien van de 
deelstatelijke financiën.

18 In de vorm van de Hoge Vertegenwoordi-
ger van de Unie voor Buitenlandse Zaken 
en Veiligheidsbeleid; zie art. 18 veu.

19 Concurrerend wil zeggen dat indien 
de federale staat gebruikmaakt van de 
bevoegdheid om een regeling vast te 
stellen ten aanzien van een onderwerp, 
genoemd in artikel 74 van de Duitse 
grondwet, de deelstaten die bevoegd-
heid niet meer hebben. Slechts in een 
zeer klein aantal gevallen mogen de 
deelstaten wel een (afwijkende) rege-
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se grondwet).
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Volkskrant, 6 februari 2013.

21 Kamerstukken i 2012/13, 33 454, ab, pp. 8-9.
22 Vgl. Alfons Dölle in nrc Handelsblad, 

24 februari 2012.
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Een	geregeld	terugkerend	verschijnsel in de Europese geschiede-
nis is de voortdurende poging om de politieke architectuur van dit schier-
eiland te ordenen vanuit één centrum, bijvoorbeeld vanuit Madrid (Philips 
ii), Parijs (Lodewijk xiv, Napoleon) of Berlijn (Wilhelm ii, Hitler). Deze 

pogingen stuiten voortdurend op 
verzet en lijden schipbreuk, want 
de Europese identiteit wordt nu 
juist gekarakteriseerd door een 
eigen meerstemmigheid, die niet te 
herleiden is tot een eenheidsstaat.

De begrijpelijke poging om 
Europa na twee wereldoorlogen te 
ordenen vanuit het oogmerk van 

de economie was weliswaar vernieuwend, maar eigenlijk ook een ordening 
vanuit één principe. Dat deze poging vastloopt in de huidige monetaire en 
economische crisis lijkt daarom in die geschiedenis van Europa te passen. 

Een dienende macht: Romano 
Guardini over Europa

De auteur studeerde geschiedenis en godsdienstwijsbegeerte. Hij werkte van 1977 
tot 2013 bij de Stichting Thomas More, van 2002 tot 2011 als directeur.

Europa is een continent van meerstemmigheid. Deze sym-
fonische identiteit roept de vraag op naar de eigenheid van 
Europa. Wat is eigenlijk de bijzondere betekenis van Europa? 
Volgens Romano Guardini ligt de Europese identiteit beslo-
ten in een opgave, namelijk te laten zien dat de macht er niet 
is om te heersen, maar om te dienen. De Europese identiteit 
bestaat daarin dat zij haar macht wijdt aan de zorg voor de 
mens en in een vorm van dienstbaarheid aan de hele wereld.

door Stefan Waanders

De Europese identiteit wordt 
gekarakteriseerd door een  
eigen meerstemmigheid,  
die niet te herleiden is tot  
een eenheidsstaat



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2013

Christendemocratische	visies	op	de	toekomst	en	opdracht	van	Europa

152

In het licht daarvan hoeft deze crisis geen reden tot pessimisme te zijn. 
Integendeel, dit ‘falen’ zou wel eens een kans kunnen zijn die ons juist 
dichter brengt bij dat wat onze Europese identiteit uitmaakt. Voorwaarde 
is dan wel dat er ontvankelijkheid ontstaat voor het symfonische van het 
Europese geluid: een goed op elkaar afgestemde meerstemmigheid.

Deze stand van zaken kan ons weer ontvankelijk maken voor lange tijd 
overstemde geluiden uit het Europees concert. In dit artikel vraag ik aan-
dacht voor een van die meer subtiele en stillere stemmen, namelijk die van 
Romano Guardini (1885-1968), een denker die zijn eigen denken scherpte 
in gesprek met grote geesten uit de Europese traditie en daarvan getuigde 
in fijnzinnige studies over Socrates (Plato), Augustinus, Bonaventura, Dan-
te, Shakespeare, Pascal, Hölderlin, Dostojevski, Kierkegaard en Rilke. Hij 
zag dit gesprek als een bijdrage aan een menselijk en geestelijk Europa.1 
Na het morele failliet van de Tweede Wereldoorlog werd de openbaarheid 
attent op deze schuchtere denker als een van de gezaghebbende denkers 
van Europa. De toekenning van prestigieuze onderscheidingen als de Frie-
denspreis des deutschen Buchhandels (1952), opname in de Friedensklasse 
des Ordens ‘Pour le Mérite’ (1958) en de verlening van de Erasmusprijs2 
(1962) bevestigen dat.

Bij die laatste gelegenheid sprak Guardini een rede uit, getiteld Europa, 
Wirklichkeit und Aufgabe.3 Daarin herinnert deze uit Italië afkomstige den-
ker, die uiteindelijk voor de Duitse nationaliteit koos, zich de spanningen 
die deze keuze met zich meebracht en hoe het perspectief Europa voor hem 
daarin een weg opende om met deze spanningen om te gaan.

In zijn rede ontbreekt een welomschreven definitie van de Europese 
identiteit, en één mogelijke definitie sluit hij op voorhand uit: een wereld-
deel of eigen continent is het niet, want dan is Europa niet meer dan een 
klein schiereiland aan de kolos Azië. Europa is kennelijk van een andere 
orde, maar nog steeds niet duidelijk. Waar ligt dan de bijzondere betekenis 
van Europa? Volgens Guardini niet in de grootte van zijn bevolking, zijn 
verenigde industrie of cultuur, want daarin zal Europa door andere conti-
nenten worden ingehaald. Hij tracht die vraag te beantwoorden door van 
Europa weg te kijken en zich de vraag te stellen of Europa een bijzondere 
opgave toekomt.4 Guardini ziet dit in het zoeken naar een oplossing voor 
de problematiek van de macht.

De	problematiek	van	de	macht

In het kort komt zijn betoog hierop neer: macht hoort bij het wezen van 
de mens. Guardini stelt dat nuchter vast. Het uitoefenen van macht echter 
heeft ook gevolgen voor wie die macht uitoefent. In zijn betoog gaf hij een 
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historische schets over de ontwikkeling van de macht. In de periode van 
de moderne tijd werd toename van de macht gezien als vooruitgang. Door 
mensen geschapen cultuur was altijd ingebed in de natuur als de altijd-
durende randvoorwaarde van het menselijk handelen. Daarin kon het 
machtsgebruik menselijk doorleefd en verantwoord worden. Deze situatie 
is echter ingrijpend veranderd sinds de mens ook de natuur systematisch 
en op grote schaal is gaan openbreken. Daarmee is de cultuur uit haar ver-
trouwde bedding van de natuur losgemaakt. Sindsdien heeft een eeuwen-
oud evenwicht opgehouden te bestaan en heeft de cultuur een nooit eerder 
voorgekomen overwicht gekregen. De situatie van de mens wordt nu ge-
karakteriseerd door een dominant aanwezige cultuur die niet alleen door 
de mens is voortgebracht, maar ook voortdurend door hem in stand moet 
worden gehouden. Is daarmee de balans verstoord en dreigt de mens aan 
een existentiële overbelasting te bezwijken? Guardini betwijfelt of met de 
machtstoename ook vanzelf het vermogen van de mens meegroeit om het 
veld en zijn werkingen te overzien, deze werkingen op elkaar af te stem-
men en een consistent geheel te scheppen. Daarmee keert deze machtstoe-
name zich tegen de menselijkheid van de mens.

Deze machtstoename verstoort echter niet alleen de verhouding met de 
natuur, maar brengt ook de mens zelf in gevaar. Hoe bedreigend deze toe-
name van de macht voor de mens zelf geworden is, illustreert hij aan twee 
voorbeelden. Met de kernsplitsing heeft de mens de beschikking gekregen 
over een ongekend nieuw energiepotentieel. Dat heeft nieuwe mogelijkhe-
den gecreëerd, ten goede en ten kwade. Van dat laatste is de atoombom een 
voorbeeld. Nog verontrustender vindt Guardini de mogelijkheid om in de 
menselijke persoon door te dringen en de wijze waarop de mens zichzelf 
en de wereld beleeft tegen diens wil in te manipuleren door propaganda, 
reclame of hersenspoeling. Deze enorme toename aan macht is nauwelijks 
nog door de mens na te voltrekken en lijkt daarmee aan de menselijke 
verantwoording te ontglippen. Guardini vraagt waar de orde te vinden is 
waarin dit machtsgebruik zijn zin vervult. Volgens hem is het probleem 
van een juist gebruik van de macht nog nauwelijks gezien en hij meent dat 
hier de opgave ligt die op een bijzondere wijze Europa toegewezen is.

Op	weg	naar	Europa

Guardini’s argumentatie voor waarom Europa deze opgave niet mag ontlo-
pen is consistent én stemt tot nadenken. Europa heeft de wetenschap en de 
techniek voortgebracht, en de daarmee verbonden machtstoename hoort 
dus bij de eigen Europese geschiedenis. Bovendien heeft Europa tijd gehad 
om zijn illusies te verliezen. In vele moorddadige oorlogen heeft Europa 
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enorme schade geleden en is het schuldig geworden jegens de mensen. 
Heeft juist deze geschiedenis niet een innerlijke bereidheid doen ontstaan, 
die in staat kan worden geacht om de vragen van het probleem van de 
macht op een goede wijze te beantwoorden? Volgens Guardini zou Europa 

in staat moeten zijn niet alleen de 
scheppende mogelijkheden te zien, 
maar ook het risico en de tragiek 
van de menselijke existentie.

Guardini’s argument is ter zake, 
maar de aanleiding is zeker niet 
iets om trots op te zijn. Het is juist 
het nuchter onder ogen zien van de 
eigen tragische geschiedenis, dat 

Europa zijn opgave duidelijk kan maken. Een opgave die misschien niet 
spectaculair, maar wel van fundamentele betekenis is.5

Opvallend is dat Guardini in deze toespraak over Europa zwijgt over het 
christendom. Van een katholiek cultuurfilosoof was een dergelijke verwij-
zing te verwachten. Deze ogenschijnlijke afwezigheid van het christendom 
in de toespraak verbaast te meer, omdat hij in eerdere beschouwingen uit-
drukkelijk gesproken heeft over de relatie tussen het christendom en Euro-
pa. In zijn essay Der Heilbringer in Mythos, Politik und Offenbarung, met als 
ondertitel Eine theologisch-politische Besinnung (1945), probeert hij tot een 
standpuntbepaling te komen ten aanzien van twaalf jaar naziheerschappij 
in Duitsland. Terloops is ook sprake van Europa en daar zegt Guardini dat 
Europa die geschiedkundige grootheid is die op beslissende wijze door de 
gestalte van Christus gevormd is. Hij verbindt daaraan de conclusie dat als 
Europa nog iets wil voorstellen, dat het dan christelijk moet zijn of anders 
zal ophouden te bestaan.

In 1955, bij een feestelijke zitting van de filosofische faculteit van de 
universiteit München ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, 
komt Guardini in zijn rede Europa und christliche Weltanschauung op deze 
gedachte terug. Hij verwijst ernaar hoe hij in zijn eigen leven was voorbe-
stemd om te zoeken naar de eenheid van ver uiteenliggende werkelijkhe-
den. De Italiaan kon vanuit het perspectief Europa de stap naar Duitsland 
maken. Maar ook zijn leeropdracht aan de universiteit, christliche Weltan-
schauung, zag hij als een voortdurend zoeken naar die eenheid van zien die 
ontstaat uit de ontmoeting van geloof en wereld.6 Deze gedachte van het 
zoeken naar de eenheid van ver uiteenliggende werkelijkheden draagt hij 
over op Europa. Europa is een eenheid van vergelijkbare orde. Dat vraagt 
om een houding van dialoog.

In zijn toespraak van 1962 houdt Guardini geen gloedvol pleidooi meer 

Europa moet in staat zijn niet 
alleen de scheppende mogelijk-
heden te zien, maar ook  
het risico en de tragiek van  
de menselijke existentie
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voor het christendom, zoals hij dat in 1945 nog wel had gedaan. Hier is hij 
over de verwijzing naar de relatie tussen Europa en Christus minder expli-
ciet en lijkt hij daarover zelfs te zwijgen. Lijkt… De opmerkzame toehoor-
der en hardnekkige vragensteller ontdekt een kleine verwijzing, die op een 
niet onbelangrijk spoor zet.

Guardini vraagt aandacht voor een probleem dat hem verontrust en dat 
dringend om een oplossing vraagt: het probleem van het machtsgebruik van 
de mens. Hij onderscheidt twee verschillende vormen van machtsgebruik. 
Op de eerste plaats die van de heerschappij of de heerlijkheid. Zij brengt een 
metafysische werkelijkheid tot uitdrukking, die van de maiestas. Volgens 
Guardini wordt daardoor op een of andere wijze goddelijke hoogheid gere-
presenteerd. Deze vorm van machtsgebruik is verbonden met het geloof in 
God. Op het moment dat geloof niet meer in voldoende mate aanwezig is, 
kan deze vorm van heerschappij alleen nog als geweld ervaren worden, waar-
tegen het vrijheidsgevoel van de mens in opstand komt. Guardini erkent dat 
deze wijze van machtsgebruik zijn tijd gehad heeft.

Wanneer hij een vingerwijzing doet in de richting van waar een oplos-
sing ligt, noemt hij een tweede vorm van machtsgebruik, die veel minder 
in het oog springend is. Het is een vorm van machtsgebruik die dienstbaar 
is. Wie de vraag stelt naar waar deze vorm van machtsgebruik uit gevoed 
wordt, komt onmiskenbaar op het spoor van het christendom. Guardini 
echter – als reactie op Nietzsche, die de christelijke moraal een houding 
van slappelingen heeft genoemd – karakteriseert deze vorm van dienst-
baarheid als een zaak van de sterke mens die zich voor het leven verant-
woordelijk weet. Op dit moment brengt Guardini dat in onbruik geraakte 
woord ‘deemoed’ in het debat over macht in: deemoed, niet als een uiting 
van zwakte, maar als een dienende kracht die wil dat de dingen van de 
wereld ‘recht’, op de juiste wijze gerealiseerd worden. Deze gedachte over 
deemoed vindt zijn oorsprong in de houding die Christus ten diepste gere-
aliseerd heeft en waarvoor Paulus in zijn brief aan de christenen van Filipi 
het woord kenosis, ‘ontlediging’, heeft gemunt (Fil. 2, 7). Guardini noemt 
het een deugd van kracht. Hier is sprake van een macht die zichzelf zo vol-
komen in de hand heeft, dat hij in staat is om van zichzelf afstand te doen.

Zo blijkt bij nader inzien en na doorvragen in dit nadenken van Guar-
dini over Europa en zijn opgave het christendom wel degelijk aanwezig, 
maar het is verborgen, en in deze rede uitsluitend dienstbaar gemaakt aan 
het probleem dat aan de orde gesteld is.

Op het einde van zijn toespraak komt Guardini terug op Europa. Hij 
wijst erop dat het Europa waarover hij gesproken heeft, nog niet bestaat. 
Het is een project in wording. Het heeft te maken met politiek, economie 
en techniek. Guardini karakteriseert Europa echter vooral als een ‘Gesin-
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nung’, maar wel een die om concretisering vraagt. Daarbij verwijst hij naar 
die cultuur die door Europa als een van zijn hoogtepunten beschouwd 
wordt: die van het oude Griekenland, die voor de opgave die haar gesteld 
was – namelijk om een verzameling stammen in één politieke eenheid bij-
een te brengen – het juiste ogenblik voorbij heeft laten gaan en daar daar-
om in gefaald heeft. De eenheid die uiteindelijk in Griekenland tot stand 
kwam werd de Grieken door vreemdelingen (de Romeinen) opgedrongen, 
en was bijgevolg een eenheid in onvrijheid. Hier houdt Guardini zijn ge-
hoor een spiegel voor: laat die geschiedenis zich niet herhalen.

Europa,	een	dienende	macht

Europa is volgens Guardini zeker geen uniform geheel, maar een spannings-
eenheid van heel verschillende, soms ver uit elkaar liggende delen (naties, 
volken en regio’s). Dat vraagt om een bereidheid om verschillende elemen-
ten toe te laten en te zoeken naar waar de eenheid in die verscheidenheid 
ligt. Van eenieder vraagt dat de bereidheid om zich in die grotere eenheid te 

voegen. Dit alles doet een beroep op 
een werkelijke houding van dialoog.

Verder is Europa niet een zelfge-
noegzame werkelijkheid, maar een 
wier identiteit helder wordt in de 
toewijding aan een opgave die haar 
gesteld is. Een opgave die zichzelf 
ziet als een ‘zorg voor de mens’ en 
daarin als een vorm van dienstbaar-

heid aan de hele wereld. Daarbij is de rijkdom van zijn cultuur, maar ook 
de complexiteit van zijn geschiedenis, er een uitgangspunt voor dat deze 
dienstbaarheid niet weer een vorm van geweld wordt, maar juist ook door 
wie niet bij Europa hoort als werkelijke dienst ervaren kan worden.

Dat deze dienstbaarheid getekend wordt door het christendom mag 
voor Guardini vanzelf spreken, maar in zijn toespraak van 1962 beoefent 
hij hierover een subtiele terughoudendheid. Daarin eist het christendom 
Europa niet meer uitsluitend voor zichzelf op. Guardini tast voor een groot 
publiek een dialogische houding van het christendom af. Ter zake van de 
problematiek van de macht gaf hij een voorbeeld van een onpolemische 
inbreng vanuit de bron die voor hem fundamenteel is. Op een nuchtere en 
dienende wijze wordt een kernnotie van het christendom in de problema-
tiek ter sprake gebracht. Geeft Guardini hiermee, los van de problematiek 
waarmee hij zich uiteenzet, tevens een aanzet tot een nieuwe wijze van het 
publiekelijk spreken over God in een overheersend ongelovige omgeving? 

Europa is niet een zelfgenoeg-
zame werkelijkheid, maar een 
wiens identiteit helder wordt  
in de toewijding aan de ‘zorg 
voor de mens’
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Alleen wie verder doorvraagt zal expliciet op het christendom stoten. In 
het spanningsveld van aan de ene kant een fundamentalistisch spreken dat 
God voor het eigen project misbruikt, en aan de andere kant een volledig 
zwijgen over God, lijkt zich hier een derde weg te openen waarop God even-
tueel ter sprake kan worden gebracht. Met deze manier van ‘Godspraak’ 
heeft Guardini tevens een voorbeeld gegeven van een mogelijke eigen Eu-
ropese wijze om God geloofwaardig publiekelijk ter sprake te brengen. En 
ondertussen heeft Guardini een bijdrage geleverd aan een problematiek 
die dringend om een oplossing vraagt – nog steeds.

Uit de toespraak van Guardini spreekt een heel eigen zelfbewustzijn van 
Europa; een zelfbewustzijn dat de eigen Europese geschiedenis terdege 
kent, dat de problemen nuchter onder ogen wil zien, en dat de taak op zich 
wil nemen die daarbij hoort. Wanneer Guardini dit een gezindheid noemt, 
dan is Europa een veeleisend project in wording. Elders heeft hij Europa een 
levendige entelechie genoemd, een werkende geestelijke macht; een geeste-
lijke macht die concreet wordt wanneer hij bereid is de confrontatie met de 
werkelijkheid aan te gaan en de opgave niet ontloopt die daaruit voortkomt.

Guardini heeft een houding van dialoog laten zien die in staat is span-
ningen op een vruchtbare wijze uit te houden, ook nu in de huidige situatie 
van globalisering veel vragen om nieuwe antwoorden vragen. Daarmee 
heeft hij een voorbeeld gegeven van een dienende macht die de eigenlijke 
identiteit van Europa karakteriseert; van een Europa waar wij hooguit naar 
op weg kunnen zijn.

Wat	te	doen?

Dit spoor van Guardini verkennend, kunnen we de vraag niet ontlopen 
welke concrete stappen ons thans te doen staan. Twee voorstellen.

Vijftig jaar geleden deden leerlingen van middelbare scholen standaard 
eindexamen in drie vreemde talen. In de huidige globalisering lijkt de 
internationale communicatie zich te verschralen tot een eenzijdige focus 
op het Engels. Volgens Otto von der Gablentz, voormalig ambassadeur van 
Duitsland in Nederland, zou een Europeaan minimaal drie talen moeten 
spreken.7 Een hernieuwde aandacht voor een dergelijke meertaligheid is 
een eerste stap naar een Europese identiteit die zowel dialogisch is als in 
staat om verschillen uit te houden.

Bovendien behoren wij weer een levendig contact te onderhouden met 
de meerstemmigheid van de Europese culturele traditie. Op dat punt deed 
de scheidende bisschop Ad van Luyn, voormalig voorzitter van comece, 
een interessante suggestie.8 Hij pleitte voor versterking van het Europese 
bewustzijn door het handzaam uitgeven van fundamentele teksten van 
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grote Europese denkers, voorzien van een toegankelijke inleiding. Daar-
mee worden wij vertrouwd met de geestelijke zoektocht, met de denkende 
verantwoording daarvan en met het onderlinge gesprek daarover als aan-
vulling op de economische integratie. Dit zou kunnen bijdragen aan het 
versterken van Europa als een gemeenschap van waarden.

Deze concrete stappen scheppen voorwaarden voor een uitweg uit de 
eenzijdige focus waarin het Europese project thans dreigt vast te lopen. Ze 
helpen ons weer op weg een dienende macht te worden die de naam van 
Europa waardig is.

 Noten

1 Romano Guardini, Religiöse Gestalten 
in Dostojewskijs Werk. Studien über den 
Glauben (zesde druk). München: Kösel-
Verlag, 1977, p. 428.

2 De Erasmusprijs wordt uitgereikt aan 
personen met eminente verdiensten 
voor de geestelijke en culturele herbele-
ving van Europa.

3 ‘Preamium Erasmianum mcmlxii’, 
Amsterdam, 1962. Later opgenomen in 
Romano Guardini, Sorge um den Men-
schen. Würzburg: Werkbund-Verlag, 
1962, pp. 253-270.

4 Veertig jaar na dato werd opnieuw 
geprobeerd zicht te krijgen op die op-
gave van Europa in Frans Andriessen, 
kardinaal Godfried Danneels, Otto 
von der Gablentz, Donald Loose, Frans 
Maas, Ad Peperzak en Stefan Waanders 
(red.), Europa. Werkelijkheid en opgave. 

Verkenningen in het spoor van Romano 
Guardini. Budel/Vught: Damon/Rad-
boudstichting, 2004.

5 Een opgave die Guardini als een pro-
gram ziet en waaraan hij een eigen 
bijdrage levert wanneer hij in datzelfde 
jaar verschillende van zijn cultuurfi-
losofische essays bundelt onder een 
woord uit juist deze rede: Sorge um den 
Menschen.

6 Stefan Waanders, ‘Katholieke levens-
beschouwing. Oefening in zien’, in: 
Idem (red.), Ontmoetingen van geloof 
en wereld. Perspectieven op katholieke 
levensbeschouwing (tweede, verbeterde 
druk). Budel: Damon, 2005, pp. 51-67.

7 Otto von der Gablentz, ‘Perspectief Eu-
ropa’, in: Andriessen e.a. 2004, pp. 45-60.

8 ‘Bisschop Van Luyn verlaat Stichting 
Thomas More’, More. Nieuwsbrief van 
de Stichting Thomas More (2011), nr. 90 
(november), p. 2.
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De Nederlandse minister van Buitenlandse 

Zaken Johan Willem Beyen speelde in de 

jaren vijftig een cruciale rol in het proces dat 

leidde tot de totstandkoming van het ‘Euro-

pa van de Zes’, een proces dat werd afgerond 

met de ondertekening van het Verdrag van 

Rome, nu 56 jaar geleden. Beyen, minister 

geworden omdat hij partijloos was en vooral 

omdat hij niet katholiek was, heeft met zijn 

gedrevenheid velen versteld doen staan.

De doorwerking van het op 25 maart 

1957 ondertekende eeg-verdrag op de Ne-

derlandse volkshuishouding en op ons 

openbaar bestuur is enorm geweest. Het 

toenemend gewicht van de Europese ‘vierde 

bestuurslaag’ roept vandaag de dag gevoe-

lens van onbehagen op. Is verdergaande 

europeanisering nog wel in het Nederlands 

belang? Staat de toekomst van Nederland als 

zelfstandige staat op de tocht? Sommigen 

bepleiten zelfs het uittreden van ons land 

uit de Europese Unie. 56 jaar geleden was 

een dergelijk Europa-ongenoegen onge-

kend. Integendeel, de totstandkoming van 

de Europese Economische Gemeenschap 

werd met trots beschouwd als de succesvolle 

afsluiting van een vijfjarige Nederlandse 

diplomatieke campagne, want met de eeg 

en de ermee verbonden liberalisering van de 

West-Europese handelsbetrekkingen zou 

het kerndoel van het Nederlandse Europa-

beleid verwezenlijkt worden. Bovendien had 

Nederland met zijn Benelux-partners bij de 

totstandkoming en de inrichting van het 

nieuwe verband een cruciale rol gespeeld.1

Deze rol werd bij uitstek belichaamd 

door Johan Willem Beyen, de minister van 

Buitenlandse Zaken in het vierde kabinet-

De actualiteit van 
Johan Willem Beyen
(Utrecht 1897-Den Haag 1976)

door Anjo G. Harryvan

De auteur doceert internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Onpartijdig, maar hartstochtelijk voor 
een verenigd Europa
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op het Nederlandse belang, maar hij paarde 

daarbij koele berekening aan een opmerke-

lijke passie voor de Europese gedachte. Zijn 

naaste adviseur, de latere staatssecretaris 

Ernst van der Beugel, kon zich dertig jaar la-

ter nog over deze ‘bekering’ verbazen: ‘Hoe 

is het mogelijk dat een man die aan niets 

gecommitteerd was zo vreselijk gegrepen en 

gebonden is geweest door de Europese inte-

gratie? En dat dat gebeurde vier of vijf maan-

den nadat hij op het Departement kwam?’

De ontketende bekeerling herijkte het 

beleid dat door zijn voorganger Stikker 

was vormgegeven. Met Stikker achtte hij de 

verwezenlijking van de voor Nederlandse 

producenten vrij toegankelijke afzetmark-

ten in West-Europa van vitaal belang voor 

de toekomst van de nationale economie. 

Liberalisatie van de grensoverschrijdende 

handel in Europa bleef daarom het kerndoel 

van het Nederlandse Europabeleid. De ver-

andering zat hem in de manier waarop de 

nieuwe minister dit doel dacht te realiseren. 

Stikker had weinig opgehad met de ontwik-

keling van de Europese samenwerking in 

‘Klein-Europa’ na de oprichting van de egks. 

Meer in het bijzonder had hij zich verzet 

tegen de plannen voor een Europees leger 

en buitenlands- en veiligheidspolitieke inte-

gratie die op Amerikaanse instigatie werden 

besproken.

Dit afhoudende beleid werd onder de 

nieuwe minister voor een constructievere 

Drees (1952-1956). Tijdens zijn ministerschap 

legde hij met zijn beleid en gedachtegoed de 

basis voor het onderhandelingsresultaat van 

maart 1957.

Bij zijn aantreden was Beyen een on-

bekende in de Nederlandse politiek. De 

voormalige bankier en regeringsadviseur 

gaf na een jarenlang verblijf in het buiten-

land in 1952 zijn directeurschappen bij de 

Wereldbank en het Internationaal Monetair 

Fonds in Washington op en keerde terug 

naar Nederland. Hij stelde zich beschikbaar 

voor een nieuwe functie en werd, ook tot zijn 

eigen verbazing, minister van Buitenlandse 

Zaken. Dat Beyen partijloos was en een on-

beschreven blad op het terrein van Europese 

integratie, maakte hem tot de juiste man op 

het juiste moment voor formateur Drees, die 

er niets voor voelde om Europese zaken aan 

een kvp’er toe te vertrouwen. Drees achtte 

het ongewenst dat naast Frankrijk, West-

Duitsland, Italië en de Benelux-partnerlan-

den ook Nederland door een katholiek zou 

worden vertegenwoordigd in het ‘Klein-

Europa’ van de zes lidstaten van de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal (egks).

De coalitiepartners kwamen een ingeni-

eus compromis overeen: de nieuwe regering 

kreeg twee ministers van Buitenlandse Za-

ken, waarbij het beleid inzake Europese sa-

menwerking en integratie Beyens portefeuil-

le ging uitmaken en de kvp’er Joseph Luns de 

overige buitenlandse betrekkingen voor zijn 

rekening zou nemen. Het door Drees ge-

vreesde ‘Vaticaans Europa’ was zo afgewend 

en toch werd de coalitie behouden.

* * *
Tot verbazing van velen werd Beyen kort na 

zijn benoeming tot minister door het Euro-

pese vuur gegrepen. Evenals zijn voorganger 

Stikker richtte hij het Haagse Europabeleid 

Tot verbazing van velen werd 
Beyen kort na zijn benoeming 
tot minister door het Europese 
vuur gegrepen
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overdracht van nationale bevoegdheden aan 

een bovennationaal orgaan. Maar bovenal 

redeneerde Beyen vanuit de gedachte dat al-

leen een sterke supranationale instelling het 

proces van economische integratie, tegen de 

uiteenlopende nationale belangen in, effec-

tief zou kunnen doorzetten.

Met het plan-Beyen werd economische 

integratie op supranationale grondslag 

terug op de Europese onderhandelingstafels 

gebracht. Het markeerde daarmee een breuk 

met de eerdere ‘sectorale’ benadering, zoals 

toegepast bij de egks, door aan te sturen 

op algemene of ‘horizontale’ economische 

integratie, die alle sectoren van de zes eco-

nomieën in één markt zou verenigen. De af-

wijzing van het Europese Defensie Gemeen-

schapsverdrag door het Franse parlement in 

het najaar van 1954 torpedeerde ook de epg-

onderhandelingen en daarmee vooralsnog 

ook de besprekingen over Beyens plan.

* * *
Het Nederlandse streven naar een West-Eu-

ropese douane-unie werd door deze gebeur-

tenissen niet aangetast. Integendeel, Beyen 

en zijn Belgische collega Spaak voorzagen in 

het voorjaar van 1955 dat nieuwe integratie-

besprekingen tussen de Zes juist kans van 

slagen zouden hebben indien ze beperkt 

zouden blijven tot de economische proble-

matiek. In weerwil van de scepsis die hij op 

zijn eigen departement en in de minister-

raad ervoer, besloot Beyen tot een herlance-

ring van zijn plan.

In hun gemeenschappelijke Benelux-

memorandum voor de egks-ministers-

conferentie van Messina combineerden de 

Benelux-ministers de hoofdlijnen van het 

plan-Beyen met voor de Franse regering 

interessante voorstellen voor een gemeen-

schap voor atoomenergie. De koppelverkoop 

stellingname verruild. Op voorstel van Bey-

en besloot het kabinet dat het tot stand bren-

gen van een douane-unie, vrij van quota’s en 

tarieven, tussen de zes egks-landen de inzet 

zou zijn van het Nederlandse Europabeleid 

en voorwaarde voor Haagse medewerking 

aan de voorgestelde Europese Defensie 

Gemeenschap (edg) en Europese Politieke 

Gemeenschap (epg). ‘Geen politieke integra-

tie zonder economische integratie’ werd het 

nieuwe motto. Economische integratie in de 

vorm van een op de Benelux gemodelleerde 

douane-unie was in Beyens denken voor-

waarde voor de economische en politieke 

belangengemeenschap en lotsverbonden-

heid, die als basis voor verdere integratie op 

de terreinen van ‘hoge politiek’, zoals de-

fensie en buitenlands beleid, onontbeerlijk 

moesten worden geacht.

* * *
In zijn ‘plan-Beyen’ (1952), uiteengezet in 

een drietal memoranda aan de egks-part-

ners, werden de Nederlandse eisen uitge-

werkt. De deelnemende landen zouden zich 

in het epg-verdrag moeten verplichten om 

binnen een periode van tien jaar hun onder-

linge handelsbelemmeringen af te schaffen. 

In het geval van ernstige economische pro-

blemen konden lidstaten een beroep doen 

op een aantal door een supranationaal uit-

voerend orgaan te beheren ‘ontsnappings-

clausules’.

Het nadrukkelijke accent dat Beyen legde 

op de supranationale factor in de toekom-

stige Europese structuur was een nieuw 

element in het Nederlandse beleid. Hij 

beredeneerde deze keuze enerzijds vanuit 

zijn Europese idealen, en anderzijds vanuit 

de gedachte dat op termijn de belangen van 

kleinere landen in Europa het best gewaar-

borgd zouden zijn met een daadwerkelijke 
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posities hun invloed op de besluitvorming 

te maximaliseren. Behalve deze strategische 

samenwerking brachten Beyens onderhan-

delaars ook een inhoudelijke ‘Benelux-fac-

tor’ in de strijd. Als ‘proefstation’ van eco-

nomische integratie boden de ervaringen 

opgedaan met de Benelux de toekomstige 

eeg-partners inzicht in de ontwikkeling van 

de handel tussen de deelnemende landen in 

een douane-unie, de rol van het economisch 

en sociaal beleid in het integratieproces, 

en ten slotte de gevolgen van de marktinte-

gratie voor de structuur van de betrokken 

economieën en de aanpassingsproblemen 

die dit met zich meebracht. Dezelfde Bene-

lux-ervaringen waren eerder van bepalende 

betekenis geweest voor de vereenzelviging 

van economische integratie met handelslib-

eralisatie in het plan-Beyen.

De Nederlandse voorstellen voorzagen 

niet in verplichtingen tot beleidsharmoni-

satie vooraf. Net zoals in de Benelux zou de 

onderlinge afstemming van het economisch 

en sociaal beleid de vrijmaking van het han-

delsverkeer moeten volgen. Beyen keerde 

zich hiermee tegen het Franse standpunt, 

waarin juist een algehele gelijktrekking van 

arbeidsvoorwaarden en sociale lasten vooraf 

als voorwaarde voor handelsliberalisatie 

beschouwd werd. Op dit punt kreeg de Ne-

derlandse delegatie grotendeels haar zin, al 

moest ze enige gelijktrekking van arbeids-

voorwaarden accepteren, waaronder het 

beginsel van gelijke beloning voor mannen 

en vrouwen.

Ook in de discussies over het gemeen-

schappelijk handelsbeleid, het kapitaal-

verkeer en het landbouwbeleid werden de 

regelingen die in Benelux-verband waren 

overeengekomen, in de besprekingen inge-

bracht. Dikwijls gebeurde dit op initiatief 

werkte: een tot de kern gereduceerd plan-

Beyen, waarin verwijzingen naar suprana-

tionaliteit die bij de partners op gevoelig-

heden zouden kunnen stuiten, zorgvuldig 

werden vermeden, bleek een acceptabele 

basis voor een relance européenne.

In de door de zes ministers van Bui-

tenlandse Zaken te Messina aangenomen 

resolutie werd besloten tot nieuwe onder-

handelingen op basis van het Benelux-me-

morandum. De regeringsonderhandelingen 

zouden, op voorstel van Beyen en Spaak, 

geleid worden door een ‘politieke persoon-

lijkheid’, een functie die door Spaak zelf 

bekleed zou gaan worden.

In deze in de zomer van 1955 aangevan-

gen onderhandelingen tussen de zes egks-

landen kreeg het plan-Beyen uiteindelijk 

zijn verwezenlijking. De bijna twee jaar 

in beslag nemende besprekingen leidden 

tot de overeenstemming neergelegd in de 

Verdragen van Rome. Naast een gemeen-

schap voor de vreedzame toepassing van 

atoomenergie (Euratom) werden de zes het 

eens over de vorming van een douane-unie 

binnen tien jaar in een nieuwe Europese 

Economische Gemeenschap en haar verdere 

ontwikkeling tot een gemeenschappelijke 

markt met vrij verkeer van diensten, kapi-

taal en arbeid.

* * *
Buitenlands-politieke samenwerking van de 

Benelux-ministers was essentieel geweest 

voor het op gang brengen van de eeg-onder-

handelingen. En met het zo veel mogelijk 

op elkaar afstemmen van hun onderhan-

delingsbeleid poogden de Benelux-landen 

– die de helft van de deelnemende staten 

uitmaakten – hun krachten in de besprekin-

gen met West-Duitsland, Frankrijk en Italië 

te bundelen en met gemeenschappelijke 
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koekoeksjong Beyen werd ter zijde gescho-

ven en in het vijfde kabinet-Drees, dat in 

oktober 1956 aantrad, kreeg Luns het minis-

terschap van Buitenlandse Zaken.

In retrospectief laat Beyens gedrevenheid 

zich verklaren, al had die een lange incu-

batietijd. Al voor de oorlog, gedurende zijn 

directeurschap van de Bank voor Internatio-

nale Betalingen (bib) in Bazel, raakte Beyen 

ervan overtuigd dat, wilde Europa de plagen 

van excessief protectionisme, werkloosheid, 

monetaire blokkades en oorlog overleven en 

te boven komen, een dwingende vorm van 

interstatelijke samenwerking noodzakelijk 

was. Toen hij tijdens de Tweede Wereldoor-

log in Londen als adviseur werkzaam was 

bij Unilever, raakte hij onder de indruk van 

het gedachtegoed van zijn collega-adviseur, 

de Princeton-hoogleraar David Mitrany. 

Mitrany bepleitte een nieuwe inrichting 

van de internationale betrekkingen, waarin 

regeringen bevoegdheden zouden overdra-

gen aan ‘functionele organisaties’ waarin 

apolitieke technocraten de dienst zouden 

uitmaken. Waar Mitrany dacht in termen 

van mondiale functionele organisaties, gaf 

Beyen het concept een regionale invulling. 

Toen het egks-experiment hem toonde dat 

het inderdaad mogelijk was een regionale 

organisatie met supranationale bevoegdhe-

den tot stand te brengen, zag hij het licht: 

het Nederlandse ideaal van vrije grensover-

schrijdende handel volgens het model van 

de Benelux kon in combinatie met het bo-

venstatelijk bestuursmodel van de egks de 

zes ‘Schuman-landen’ in een gemeenschap-

pelijke markt verenigen.2

In Beyens geboortestad Utrecht is geen 

standbeeld voor deze ‘vader van de gemeen-

schappelijke markt’ opgericht. Evenmin is 

er een straat vernoemd naar de in 1976 over-

van een van de Benelux-landen zelf, maar 

ook wel op instigatie van een van de andere 

delegaties.

De noodzaak om de nieuwe gemeenschap 

uit te rusten met krachtige organen voorzien 

van eigen bevoegdheden, was een grondge-

dachte van het plan-Beyen geweest. Door de 

gedelegeerden uit de Benelux-landen werd 

in de onderhandelingen frequent, en onder 

bijna rituele verwijzingen naar de institutio-

nele zwakte van de Benelux, voor een sterke 

eeg-executieve gepleit. Dat het desondanks 

niet lukte om in het eeg-verdrag het zwaar-

tepunt van de besluitvorming in handen van 

de Europese Commissie te leggen, was voor 

de leider van de Nederlandse delegatie, Lint-

horst Homan, een grote teleurstelling. Hij 

vreesde dat bij gebrek aan eenstemmigheid 

in de Raad van Ministers verdragsafspraken 

gesaboteerd zouden worden: ‘Wat heeft Be-

nelux ons hierin al een verdrieten bezorgd!’ 

De Nederlandse bezorgdheid over het su-

pranationale gehalte van de eeg werd on-

derstreept door minister-president Drees in 

zijn verdediging van het eeg-verdrag in de 

Tweede Kamer: ‘Hoewel men de betekenis, 

welke de Commissie in het Verdrag heeft 

gekregen, bepaald niet moet onderschat-

ten, zijn toch de direct eigen beslissende 

bevoegdheden van de Commissie beperkt en 

ook beperkter dan de Nederlandse Regering 

graag zou hebben gezien.’

* * *
Beyen zelf heeft de afronding van de on-

derhandelingen niet meer als minister mee 

mogen maken. Het experiment met de twee 

ministers werd als onbevredigend beoor-

deeld. Behalve de vele conflicten tussen 

Beyen en Luns speelde hier mee dat de Euro-

pese gedrevenheid van Beyen voor Drees een 

onplezierige verrassing was geweest. Het 
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leid. Zijn blauwdruk voor de West-Europese 

douane-unie zet hem op de voorste rij van de 

grondleggers van het verenigde Europa. Ten 

slotte vormt het elan waarmee Beyen zijn 

Europese politiek uitdroeg een behartigens-

waardig voorbeeld voor zijn opvolgers een 

halve eeuw later – zeker in een periode van 

Europa-onbehagen en pessimisme.

 Noten

1 Zie ook Anjo G. Harryvan, In pursuit of influ-
ence. The Netherlands’ European Policy during 
the formative years of the European Union, 1952-
1973. Brussel: Peter Lang, 2009.

2 Deze intellectuele werdegang van Johan Wil-
lem Beyen heb ik ontleend aan W.H. Weenink, 
Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. 
Johan Willem Beyen, 1897-1976. Amsterdam: 
Prometheus, 2005, pp. 318-319.

leden bewindsman. Is dat een teken dat de 

contacten tussen diplomatieke historici en 

stadsbestuurders te wensen overlaten? Hoe 

het ook zij, Jan Willem Beyens visie op de 

wenselijke ontwikkelingsgang van het Eu-

ropese integratieproces en zijn keuze voor 

Europese besluitvorming op bovennationale 

grondslag vormen tot op de dag van vandaag 

de kernen van het Nederlandse Europabe-

Beyens blauwdruk voor de  
West-Europese douane-unie  
zet hem op de voorste rij van  
de grondleggers van het 
 verenigde Europa
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Overzichtelijk en spannend verslag van  
de eurocrisis

door Evert Jan Slootweg

De auteur is wetenschappelijk medewerker 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA.

Een van mijn favoriete jeugdboeken uit mijn 

middelbareschooltijd is Rip Van Winkle, in 

1819 geschreven door Washington Irving. 

Voor wie het niet kent: Rip is een boer die op 

een zeker moment de heuvels in de buurt 

van New York in loopt om van het gezeur van 

zijn vrouw af te zijn. Hij valt in slaap en wordt 

twintig jaar later wakker. De Verenigde Staten 

zijn dan geen kolonie meer, maar een onaf-

hankelijk land. Voor Rip is de wereld totaal 

veranderd. Hij voelt zich in eerste instantie 

totaal vervreemd.

Het boek De eurocrisis van Martin Visser 

maakt duidelijk dat het nu geen twintig jaar 

meer hoeft te duren om het gevoel van totale 

vervreemding mee te maken. Vissers boek 

eindigt in januari 2012, maar intussen sud-

dert de eurocrisis voort; de auteur zou van 

de periode januari 2012 tot en met mei 2013 

een even boeiend verslag kunnen maken. Zo 

is niets van wat zich heeft afgespeeld rond 

Cyprus in dit boek terug te vinden; geluk-

kig heeft Visser ons reeds een vervolg in het 

vooruitzicht gesteld.

Martin Visser is journalist voor Het Finan-

wcieele Dagblad en sinds 2008 correspon-

dent in Brussel. In de epiloog beschrijft hij 

dat hij in eerste instantie het gevoel had dat 

zijn correspondentschap daar een verban-

ning naar de Europese woestijn betekende. 

Immers, niet de financiële aspecten bepaal-

den in 2008 de agenda van Brussel, maar 

vraagstukken over het klimaat, en juist dat 

thema was bij een collega ondergebracht. 

Maar toen viel Lehman Brothers… Een 

bankencrisis was geboren en die mondde 

langzaam maar zeker uit in een landencri-

sis en vervolgens in een eurocrisis. Vissers 

portefeuille werd daarmee relevanter dan 

deze sinds de invoering van de euro ooit was 

geweest.

* * *
Het boek is opgebouwd als een chronolo-

gisch verslag van de gebeurtenissen vanaf 

Martin Visser
De eurocrisis. Onthullend verslag van politiek falen

Business Contact | 2012 | 288 pp. | ¤ 19,95 | ISBN 9789047005926
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niet echt deelgenoot wordt gemaakt van de 

worstelingen die zij doormaken. In die zin 

is Vissers boek oppervlakkiger dan andere 

‘crisisboeken’, zoals De prooi van Jeroen 

Smit over abn	amro of Let’s make things bet-

ter van Marcel Metze over Philips. Een reden 

daarvoor is vermoedelijk dat, anders dan 

de zojuist genoemde auteurs, Visser met 

de meeste hoofdrolspelers geen langdurige 

interviews heeft gehouden.

De eurocrisis maakt helder dat van de Eu-

ropese liefde, aanwezig bij mensen als Kohl 

en Mitterrand, bij de huidige generatie po-

litici weinig meer over is. Gehandeld wordt 

er voornamelijk pas als niet handelen meer 

schade toebrengt aan de eigen politieke 

situatie. Visser noteert heel scherp welke 

methode, al vanaf de eerste Europese top, 

leidend is geworden voor de politici bij het 

bestrijden van de eurocrisis: ‘Als de nood 

echt aan de man is, komt men met fondsen 

over de brug, maar als de tijd niet dringt, 

probeert men de markten via management 

by speech tot bedaren te brengen’ (p. 31).

Voor Visser zijn de markten en de reacties 

van beleggers een belangrijk perspectief. 

Min of meer impliciet veronderstelt hij dat 

markten en beleggers rationeel reageren. 

Politici falen wanneer ze niet voldoende 

doen om marktactoren tevreden te stellen. 

Zo is het Duitse voorstel om pensioenfond-

sen en verzekeraars mee te laten betalen aan 

een permanent noodfonds volgens Visser 

een onverstandige maatregel, omdat daar-

mee paniek bij beleggers ontstaat. Datzelfde 

geldt in beschouwingen over de omvang van 

noodfondsen, die volgens hem vaak te klein 

zijn, en aankopen door de ecb.

Wat Visser treffend beschrijft, is dat 

langzaam de rol van de ecb, die beperkt was 

tot voornamelijk het bestrijden van inflatie, 

oktober 2009 tot januari 2012: van de ontlui-

kende crisis die ontstond in de bakermat van 

onze Europese beschaving, Athene, tot aan 

het optuigen van de ecb-bazooka, een groot 

noodfonds om banken mee te kunnen red-

den. Het chronologische verslag wordt afge-

wisseld met thematische hoofdstukken over 

de veranderende houding van Duitsland 

tegenover de eu, de strijd binnen de leiding 

van de ecb, de rol van Jan Kees de Jager en de 

weeffouten van de Europese Monetaire Unie. 

De thematische hoofdstukken verdiepen het 

boek, waardoor het niveau van een journalis-

tiek verslag wordt overstegen.

Toch moet het boek vooral met die preten-

tie worden gelezen: een journalistieke weer-

gave die het dagelijks geploeter van Europese 

politici en monetaire autoriteiten verslaat. 

De sceptische toon waarmee het geharrewar 

wordt beschreven, past daarbij. Genadeloos 

worden koersveranderingen van de politici bij 

diverse vraagstukken opgetekend. Beschrij-

vingen van onhoorbare persconferenties op 

winderige pleinen voeden daarbij alleen maar 

het gevoel van politiek amateurisme.

Het gevolg is wel dat de lezer meewarig 

het gestuntel gadeslaat, maar dat er geen be-

roep wordt gedaan op zijn invoelingsvermo-

gen. Lezers krijgen geen gelegenheid zich 

te identificeren met de hoofdrolspelers. De 

meeste karakters, of het nu gaat om Merkel, 

Sarkozy, Trichet of Jan Kees de Jager, blijven 

personen op afstand, waardoor de lezer 

De thematische hoofdstukken 
verdiepen het boek, waardoor 
het niveau van een journalistiek 
verslag wordt overstegen
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de Nederlandse politici, met cda-minister 

Jan Kees de Jager in een hoofdrol. Allereerst 

blijkt het belang van goede en korte lijnen 

met de Duitse bondskanselier. Vanaf het 

begin wilde Nederland bij de oplossing van 

de eurocrisis het imf betrekken, maar veel 

Europese landen hebben er weerzin tegen 

om deze ‘bemoeials’ uit Washington erbij te 

halen. Het wordt een erezaak gevonden om 

als eu-landen zelf het Griekse probleem op 

te lossen. Nederland staat lange tijd alleen, 

maar uiteindelijk weet Jan Peter Balkenende 

Merkel te overtuigen van het nut van het 

imf. Ten slotte krijgt het imf een rol, en in 

het noodpakket voor Griekenland betaalt het 

mee. Het lijkt erop dat de bijdrage van het 

imf, zowel technisch en financieel als ook 

door zijn betrokkenheid in de rapportages, 

de hulpcriteria minder politiek en effectie-

ver hebben gemaakt.

Ook de relatie tussen De Jager en Schäu-

ble blijkt, wanneer het gaat om de bijdrage 

van banken aan de steunpakketten, effec-

tief. In eerste instantie was ook hier sprake 

van verzet, maar ten slotte werd toch een 

aanmerkelijk deel door de bancaire sector 

bijgedragen. Naast de Frans-Duitse as 

spreekt Berlijn-Den Haag ook een woordje 

mee.

Nu het cda niet langer meeregeert, is het 

de politieke vraag wat de Europese partners 

zijn van het huidige kabinet. De relatie tus-

sen Rutte en Cameron schijnt goed te zijn, 

steeds actiever wordt door opkoopmaatrege-

len. Dat is een rol die met name de Duitsers 

onwenselijk vinden. Dit is een belangrijk 

punt voor de toekomst. Wanneer van de 

ecb een meer interveniërende rol wordt 

gevraagd, zal de wens om politieke sturing 

toenemen. Politici die vanuit electorale over-

wegingen liever geen orde op zaken stellen, 

zullen een beroep gaan doen op de ecb om 

via aankopen uit Frankfurt de rente op de ei-

gen staatsobligaties bewust laag te houden. 

We weten niet hoe lang de crisissfeer in Eu-

ropa zal aanhouden, maar gezien de omvang 

van de staatsschulden van Zuid-Europese 

landen kan dit verlangen nog wel eens lan-

ger aanhouden dan ons lief is.

Zoals landen en politici tot discipline 

gemaand moeten worden, mag dat mijns 

inziens ook worden verlangd van beleg-

gers. Al eerder zijn in Mexico en Argentinië 

schulden afgewaardeerd. Er is dus geen 

enkele goede reden om als belegger onbe-

kommerd schuldpapier te kopen van landen 

die minder goed bestuurd werden binnen 

de eu. Institutionele beleggers hadden ook 

eerder een hogere rente kunnen verlangen 

van bijvoorbeeld Griekenland. Dat van hen 

een bijdrage verlangd mag worden om Grie-

kenland er weer bovenop te helpen, is mijns 

inziens dan ook niet onredelijk. Te gemak-

kelijk wordt bovendien de houding van 

Duitsland, Nederland en Finland verklaard 

uit angst voor het electoraat en een gebrek 

aan solidariteit. Het aspect van moral hazard 

moet echter zeker betrokken worden bij het 

verklaren van deze houding. De oplossing 

van dit vraagstuk is essentieel voor de toe-

komst van de eu.

* * *
Interessant – niet in het minst in partijpo-

litieke zin – zijn de passages die gaan over 

Nu het CDA niet langer 
meeregeert, is het de politieke 
vraag wat de Europese partners 
zijn van het huidige kabinet
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strategie. Communiceren over hoe de weef-

fouten in de emu moeten worden hersteld 

en dus hoe Europa op de lange termijn weer 

een gezonde en sterke economie krijgt, 

past niet alleen beter, maar is ook beter. Dat 

geeft ook meer ruimte om in ruil daarvoor 

de huid van Nederland op korte termijn 

duur te verkopen.

* * *
Martin Visser is erin geslaagd een overzich-

telijk en tevens amusant verslag te schrij-

ven van de eurocrisis. Het is een spannend 

verhaal geworden over worstelende politici 

die geregeld werden ingehaald door de wer-

kelijkheid van alledag. Hopelijk lost hij zijn 

belofte om een vervolg te schrijven spoedig 

in, en slaagt hij er in dat nieuwe boek in de 

dilemma’s van de politici met wat meer em-

pathie inzichtelijk te maken.

maar de rol van Engeland is eerder die van 

een stoorzender dan van een steunpilaar. En 

als we Plasterks commentaar direct na de 

presidentsverkiezingen in Frankrijk mogen 

geloven, was het bijzonder gelukkig dat de 

socialist Hollande tot president was geko-

zen. Ik ben benieuwd of Jeroen Dijsselbloem 

dat, zeker na het Franse voorstel voor een 

permanente voorzitter van de eurogroep, 

met hem eens is.

Voor de christendemocratie is de les dat 

bij Europese besluitvorming in de commu-

nicatie niet louter ingezet kan worden op 

het kortetermijnbelang van de belastingbe-

taler. Daarmee kom je te snel in discussies 

als ‘geen cent meer naar…’, maar dat is een 

houding die niet in het dna van christende-

mocraten zit. Voor wie niet werkelijk uit de 

eu wil stappen is dat bovendien een verlies-
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De Nederlande reis naar het Europese con-
tinent: een weg van realpolitik

door Janneke Beumer

De auteur studeerde geschiedenis der in-
ternationale betrekkingen in Utrecht en is 
werkzaam als teamleider bij ABN	AMRO Verze-
keringen.

Nederland is van oudsher een land dat is 

gericht op handel, dat neutraliteit hoog in 

het vaandel heeft staan, en dat over dijken 

heen kijkt – niet (alleen) naar het Europese 

continent, maar vooral verder, in de rich-

ting van Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten. Na de Tweede Wereldoorlog veran-

derde dit. Nederland werd lid van de navo 

en was een van de zes Europese landen die 

een samenwerkingsverband aangingen. 

Eerst op het gebied van de kolen- en staalin-

dustrieën, maar deze samenwerking werd 

steeds nauwer en resulteerde in de huidige 

Europese Unie. Hoe is deze omslag tot stand 

gekomen? Hoe is Nederland van een neu-

traal en op trans-Atlantische verhoudingen 

gericht handelsland een volwaardig lid van 

de Europese Unie geworden? In Reis naar 

het continent beschrijft Mathieu Segers hoe 

Nederland via het pad van de Europese inte-

gratie deze reis maakte. Segers is verbonden 

aan het departement geschiedenis van de 

Universiteit Utrecht, en publiceert geregeld 

over diverse aspecten van Europese integra-

tie. Zo bezorgde hij onder meer de Europese 

dagboeken van Max Kohnstamm.

De ondertitel van het boek, Nederland en 

de Europese integratie, 1950 tot heden, geeft 

aan dat de Nederlandse deelname aan de Eu-

ropese integratie centraal staat. In de prak-

tijk bleek de rol van de Nederlandse politiek 

echter zeer beperkt. Ontwikkelingen op het 

gebied van Europese integratie werden voor-

al gestuurd door enerzijds economische en 

geopolitieke ontwikkelingen na de Tweede 

Wereldoorlog, en anderzijds door bepalen-

de politici in met name West-Duitsland en 

Frankrijk. Zo werden de Europese economie-

en met hulp van de Verenigde Staten opge-

bouwd en stimuleerden Amerikaanse poli-

tici hun West-Europese collega’s tot meer 

samenwerking. Daarnaast was de Koude 

Oorlog in volle hevigheid aan de gang, moes-

Mathieu Segers
Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden

Bert Bakker | 2013 | 336 pp. | ¤ 19,95 | ISBN 9789035135215
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vormen in de naoorlogse buitenlandse en 

Europese politiek.

* * *
Ondanks het idealisme dat de founding fa-

thers van de Europese integratie kenmerkte, 

werd de reis naar het continent vooral een 

toenemende samenwerking op economisch 

gebied. Door de botsende belangen en visies 

van diverse Europese landen en door inter-

nationale ontwikkelingen is de geschiedenis 

van de Europese samenwerking er een van 

aanmodderen, vanaf het eerste begin. Segers 

beschrijft nauwkeurig de stappen die vanaf 

1950 in de Europese integratie werden ge-

zet. Hij laat zien hoe Europa vanaf het begin 

worstelt met vragen over het overhevelen 

van soevereiniteit, met de angst voor het 

scheppen van een bureaucratisch monster, 

en met onenigheid over de doelstellingen 

van Europese integratie.

Zo wordt al in een vroeg stadium gediscus-

sieerd over de vraag of eerst economische 

integratie nodig is voor politieke integratie, 

of dat het andersom moet zijn. Projecten als 

het opzetten van een Europese Defensie Ge-

meenschap en een Europese Politieke Ge-

meenschap mislukten. Kortom, de politieke 

samenwerking kende ups en downs, maar 

toch ontstonden de egks, de Europese Econo-

mische Gemeenschap (eeg), en later volgden 

onder meer het Gemeenschappelijk Land-

bouw Beleid en de Europese Monetaire Unie.

De egks was in wezen economische sa-

menwerking, maar stond ook symbool voor 

het vreedzaam samenwerken in industrieën 

die van oudsher gericht waren op oorlogvoe-

ring. De eeg was gericht op het ontwikkelen 

van een gemeenschappelijke markt en werd 

in verschillende fases tot stand gebracht. 

Ondanks het aanmodderen en het verschil 

in visies sprongen opeenvolgende politiek 

ten landen als Frankrijk en Nederland hun 

koloniën opgeven, en werd de navo opge-

richt. Dit militaire samenwerkingsverband 

gaf de nieuwe geopolitieke werkelijkheid 

goed weer: hierdoor konden de West-Duit-

sers in toom gehouden worden en de Russen 

buiten de deur, en de Amerikanen werden 

nauwer aan Europa verbonden. Naast deze 

internationale ontwikkelingen was er ook 

bij politici in met name West-Duitsland en 

Frankrijk de politieke wil om meer samen te 

werken. Segers wijst daarbij op de belang-

rijke rol van de christendemocratie voor 

de Europese integratie: ‘In de naoorlogse 

toekomst van Europa moest volgens beiden 

[Schuman en Adenauer, red.] het individu 

centraal staan; dit kon alleen via de demo-

cratie. Om die duurzaam te stichten was de 

christendemocratie onmisbaar, opdat staat 

en markt ten dienste zouden staan van het 

individu en niet andersom’ (p. 76).

Als gevolg van de genoemde ontwikkelin-

gen werd op 9 mei 1950 het ‘Schuman-plan’ 

gepresenteerd, een plan voor Europese 

samenwerking dat zou resulteren in ver-

dragsonderhandelingen voor een Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal (egks). 

Dit plan was voorbereid in Frankrijk, 

Duitsland en de Verenigde Staten. Voor de 

andere West-Europese staten, waaronder 

Nederland, kwam het plan als een verras-

sing. Niettemin werd vrij snel de conclusie 

getrokken dat de economische afhankelijk-

heid van West-Duitsland weinig keuze liet; 

Nederland moest aanhaken. Deze conclusie, 

namelijk dat economisch herstel en groei 

verknoopt zouden zijn aan nauwe samen-

werking met West-Duitsland (en dus aan 

de andere West-Europese landen), werd al 

tijdens de wederopbouwjaren in Nederland 

getrokken en zou een rode draad blijven 
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jaren zeventig enthousiast in de ideeënvor-

ming met betrekking tot monetaire integra-

tie, aangezien het een rationeel financiële 

discussie leek. Europese besluitvorming is 

echter niet technocratisch, maar altijd poli-

tiek geweest.

Er is geen historisch vergelijkingsmate-

riaal voor de ontwikkeling van een Europese 

Unie. Het is daarom ook lastig iets te zeggen 

over wat de huidige crisis op het Europese 

continent gaat brengen. Wel concludeert 

Segers: ‘(…) de Europese integratie (is) per 

saldo stukje bij beetje steeds Nederlandser 

geworden’ (p. 285). De totstandbrenging van 

een ‘politiek Europa’ was immers mislukt, 

en de integratie richtte zich steeds meer op 

de gemeenschappelijke economische markt. 

Segers vervolgt: ‘Het lijkt langzaamaan de 

hoogste tijd dat Nederland in reactie daarop 

nu ook wat Europeser wordt. Dat laatste be-

treft niet zozeer het praktische beleid (…). Het 

draait vooral om een verzoening met de reis-

bestemming van de Nederlandse reis naar 

het continent’ (p. 285). Segers concludeert 

verder dat Nederland de Europese Unie juist 

nu, in tijden van crisis, veel te bieden heeft, 

onder meer omdat Nederland gewend is zich 

economisch te oriënteren op Duitsland, en zo 

een bijdrage kan leveren aan het oplossen van 

de schuldencrisis.

* * *
Een standaardwerk over de rol van Neder-

land in het Europese integratieproject ver-

leiders over hun eigen schaduw heen en slo-

ten zij compromissen, omdat ze geloofden 

dat samenwerking uiteindelijk beter was 

dan het uiteenvallen van de gemeenschap.

De rol van Nederland is in alle ontwik-

kelingen ambivalent te noemen en laat zich 

uiteindelijk duiden als pragmatisch. In de 

beginjaren werd Nederland een aantal keer 

verrast door al uitgewerkte en voorbespro-

ken plannen. Nederland probeerde vaak een 

remmende factor te zijn, vooral waar het 

ging om nauwere politieke samenwerking. 

Men wilde de blik open houden, onder an-

dere door het Verenigd Koninkrijk zo veel 

mogelijk te betrekken bij de ontwikkelin-

gen. Als de realiteit anders bleek te zijn, en 

het Verenigd Koninkrijk zich bijvoorbeeld 

helemaal niet wilde mengen in de federali-

seringsdiscussie, legde Nederland zich daar 

uiteindelijk bij neer. Die realiteit was dat 

Nederland een groot deel van zijn welvaart, 

stabiliteit en rijkdom te danken had aan de 

samenwerking met eerst West-Duitsland en 

later ook met de andere landen van de Euro-

pese gemeenschap. Het exportland Neder-

land kon niet tegen marktintegratie in Euro-

pa zijn. Hartstocht voor Europese integratie 

was er weinig, maar omwille van de welvaart 

en vooruitgang werd het project steeds meer 

omarmd. Wat Nederland volgens Segers 

vaak (bewust of onbewust) onderschatte, is 

hoe groot de politieke wil en invloed was van 

leidende lidstaten, ook bij economische dis-

cussies. Zo mengde Nederland zich vanaf de 

Segers concludeert dat 
Nederland de Europese Unie 
juist nu, in tijden van crisis,  
veel te bieden heeft

Nederland probeerde vaak een 
remmende factor te zijn, vooral 
waar het ging om nauwere 
politieke samenwerking
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Ondanks de ontwikkeling van de Euro-

pese integratie in de richting van de Ne-

derlandse visie hierop, was de invloed van 

Nederlandse politici marginaal. De verkno-

ping met de (West-)Duitse economie, de 

geopolitieke ontwikkelingen en de wil van 

met name Franse en Duitse politici, had-

den en hebben een grotere invloed op de 

integratie. Dat betekent niet dat Nederland 

niets te zeggen heeft. Ook vanuit Nederland 

zijn er politici geweest die hun bijdrage 

hebben geleverd op beslissende momen-

ten. En hoewel er andere accenten mogelijk 

zijn dan alleen de invloed van economische 

verbondenheid op de Nederlandse Europa-

politiek, benadrukken ook andere historici 

de pragmatische insteek die vaak werd 

gekozen.

Uit het verleden blijkt dat een ontwik-

keling vaak niet meer tegen te houden is 

als je er niet op tijd bij bent. Het belang van 

een eigen visie, en die op de juiste manier 

en het juiste moment naar buiten brengen, 

is groot. Het cda zou zich hierdoor aange-

sproken moeten weten, want het christen-

democratisch gedachtegoed heeft aan de 

wieg van de Europese Unie gestaan. Juist 

in tijden als deze is een duidelijke visie van 

levensbelang om van (mede)beslissende 

betekenis te kunnen zijn. Het boek van 

Segers doet hiertoe een oproep en geeft in 

de epiloog een aantal zinvolle vragen mee. 

Wat zijn de grenzen van de integratie? Wat 

zou het doel van de Europese Unie moeten 

zijn? Is de euro een historische vergissing? 

Allemaal vragen waarop – juist ook door de 

christendemocratie – een antwoord moet 

worden gezocht.

dient de aandacht. In het licht van de euro-

crisis en daarmee samenhangende vragen is 

het boek van Segers een aanrader. Europa is 

niet weg te denken uit het nieuws, alleen is 

dat de laatste jaren maar weinig positief. Het 

Nederlands ‘nee’ tegen de Europese grond-

wet, de eurocrisis, het Polenmeldpunt en de 

Bulgarenfraude; veel Nederlanders zien nog 

slechts de nadelen van een Unie waarin de 

economieën zo sterk verweven zijn. Segers 

laat goed zien hoe de thema’s die nu actueel 

zijn, dat de afgelopen zestig jaar ook wa-

ren. Denk aan de (vermeende) bureaucratie 

vanuit Brussel, de discussie over de vraag 

of sociaal beleid wel supranationaal kan 

worden geregeld, de sterke samenwerking 

tussen Frankrijk en Duitsland, en de econo-

mische invloed van Duitsland op de rest van 

Europa. De geschiedenis heeft daarom ook 

in het nu zijn zeggingskracht. Het blijkt dat 

voor ieder van de lidstaten van de Europese 

Unie het naoorlogse proces van Europese 

integratie een eigen, nationale reis naar het 

continent vertegenwoordigde. Deze reis 

voerde ‘langs onvermoede paden en routes 

naar plekken waarvan men nooit had kun-

nen bevroeden er te arriveren’ (p. 258).

Reis naar het continent is een waardevolle 

toevoeging aan de discussies die spelen over 

de toekomst van Europa. Het plaatst de hui-

dige ontwikkelingen in een historisch per-

spectief. Door het vele gebruik van primaire 

bronnen is het een gedetailleerd naslagwerk 

waarin zowel geopolitieke ontwikkelingen 

als individuele afwegingen een plek hebben. 

Daarnaast geeft het boek een reële inkijk 

in de rol die Nederland in Europa heeft ge-

speeld en kan spelen.
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Ramona Maramis

Europees kwartiertje

Elke delegatie oordeelt over dit tijdsbestek
doodongelukkig door afstand, treinreizen, rode lichten, het gebrek aan 
echte kaas.
En toch, de kaarten gaan mopperend en tobbend op tafel.

Het is het epische memoryspel
met kaarten waarop twee identieke koeien
zoekend naar hetzelfde type stallen
of een leven lang zoekend naar die gelijkgestemde (wat is het toch dat 
die snoeshanen met elkaar verbindt?).

Met slechts het plaatje van computerveiligheidssystemen op zak (in 
Polen hebben ze toch ook pc’s?)
constaterende dat
de grote verschillen voornamelijk in de hoofden zitten.

Constaterende dat
het die harde Brusselse wind is die pijn doet aan de grens, 
waarin de lobby overuren draait,
juist in die wind, wij verbanden blijven zien,
want uw varkens hebben namelijk precies dezelfde uitstraling.

Draagt de gemeenschap op
elkaar recht in de ogen te kijken en elkaar, zonder enkele bijbedoeling, 
aan te raken
(want waarom omverduwen als je het ook samen kunt doen?).

Draagt de sneltekenaar op
een beeld te schetsen
van het Brussel als de wind is gaan liggen,
met alle geheugenkaarten die op dat moment op tafel liggen.

Hoe ziet ons continent er dan uit?

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is CDV-huisdichter en schrijft voor elk CDV-nummer 
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de 
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemle-
zing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de 
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.
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Paul	van	Geest

Bezinning

Meer dan vijftig jaar geleden kwam het EEG-verdrag tot stand. Bij de politiek verant-
woordelijken speelde het streven naar vrede en gerechtigheid tussen de Europese vol-
keren een doorslaggevende rol. Zij waren zich er echter terdege van bewust dat onrecht 
en gewapende conflicten in de hand werden gewerkt door een economisch systeem 
waaraan perverse prikkels en motivaties ten grondslag lagen. Dit systeem had dus 
hun grote aandacht. Enige decennia later werd er door maatschappelijke en kerkelijke 
leiders wereldwijd evenwel toch op gewezen dat het aanzien van Europa helaas vooral 
werd bepaald door het marktdenken of de zorg om de valuta, en niet door het streven 
naar de vrede en gerechtigheid op basis van gedeelde waarden.

Toen de katholieke theoloog Romano Guardini (1885-1968) in 1962 de Praemium Eras-
mianum kreeg uitgereikt, gaf hij aan dat hij deze onderscheiding als een stimulans zag 
om nog meer na te denken over wat nu precies het ‘Europese bewustzijn’ was. In Italië 
geboren en in Duitsland opgegroeid, was hij zich er al vroeg van bewust geworden dat 
de ruimte van de mens zich vergroot dankzij ontwikkelingen in de wetenschap, tech-
niek, politiek of economie. In zijn rede bij de uitreiking stelde hij dat de mens zich bij 
de vergroting van de ruimte steeds moet laten leiden door haast uitsluitend één prik-
kel: die van de zorg om mensen. Globalisering betekent voor hem eerst en vooral ver-
antwoordelijkheid nemen voor en zorg hebben om de mensen die deze nodig hebben. 
De zorg om de menselijkheid van ieder mens is voor Guardini niet een bijkomstigheid, 
maar een doel en opgave voor Europa. De maatschappelijke orde is voor hem op welk 
niveau dan ook een dienende orde: een orde, die gericht is op zorgvuldige omgang met 
elkaar en zorg voor elkaar. Natuurlijk is ‘Europa’ ook voor Guardini een politieke en 
economische macht, maar hij pleitte er vurig voor dat landen in het eenwordend Eu-
ropa hun geschiedenis in het perspectief van het streven naar zorg zouden gaan duiden 
en hun identiteit niet alleen zouden laten bepalen door de wapenfeiten van weleer. Hij 
wist wel dat zijn gedachten mogelijk utopisch overkwamen. Daarom bracht hij ook in 
herinnering dat in de geschiedenis vele utopieën toch echt de latere werkelijkheid had-
den gevormd.

door Paul van Geest

De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University, bijzonder hoogleraar Augustijnse 
studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de redactie van Christen Democratische 
 Verkenningen.
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De	nieuwe	paus	is	vooralsnog	tamelijk	populair. nrc Handelsblad, 
het deftige liberale avondblad, schrijft al maanden positief over hem. En 
dat doordat Franciscus niet zozeer de leer van de kerk uitlegt, maar een-
voudigweg laat zien hoe hij met mensen omgaat. Hij denkt vanuit de al-
ledaagse praktijk en vanuit de ontmoetingen met burgers: hij belt met ze, 
luistert naar ze en schenkt ze zijn vertrouwen.

Zijn optreden bevat een les voor politici. De roep om politici, bestuurders 
en leiders van organisaties die handelen vanuit deugden als integriteit, 
waarachtigheid en matigheid, klinkt steeds luider. Waarden zijn gemak-
kelijk opgeschreven en gedragscodes zijn snel opgesteld, maar de doorslag-
gevende overtuigingsmiddelen zijn nog altijd de betrouwbaarheid en het 
handelen van de politicus zelf: zijn levenshouding, zijn ethos, moet ervan 
getuigen dat hij daadwerkelijk gelooft in de overtuiging die hij uitdraagt.

* * *
Hoe kan de verhouding tussen macht en moraal op een betekenis-

volle manier vorm krijgen in een tijd waarin de overheid nood-
zakelijkerwijs een terugtrekkende beweging maakt en in 

een tijd waarin politici steeds minder lijken te kunnen 
rekenen op vertrouwen van burgers? Dat is de hoofd-

vraag voor dit nummer van Christen Democratische 
Verkenningen, getiteld De macht van de moraal.

Het cda en zijn voorlopers hebben altijd de 
intentie gehad om een politiek van waarden te 
bedrijven. Toch blijkt het keer op keer lastig om 

een vervolg te geven aan een politiek waarden-
en-normenvertoog. Het zal te maken hebben met 

het feit dat de hedendaagse liberale politieke cul-
tuur doordrenkt lijkt van de gedachte dat particuliere 

deugden en de publieke zaak losstaande grootheden zijn. 
Opvattingen over wat het goede leven is, worden al snel als 

een privéaangelegenheid gezien, levensovertuigingen horen ‘achter 
de voordeur’ te blijven. Kees Klop, bij leven plaatsvervangend directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda, sprak in dit verband over 

Ter introductie



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

8

ter	introductie

de ‘cultuurpolitieke paradox’: de oplossing van veel maatschappelijke 
problemen hangt in belangrijke mate af van de moraal en de goede zeden, 
maar tegelijkertijd mag de overheid in vrije, moderne, democratische sa-
menlevingen niet aan zingeving doen en zelf geen zedenmeester zijn.

Deze cdv-bundel valt uiteen in drie delen. In het eerste deel staan ‘waar-
den, normen en gedrag’ centraal. Paul Dekker onderzoekt waar Nederlan-
ders zich precies zorgen over maken als ze aangeven dat ‘de waarden en 
normen’ achteruithollen. Will Tiemeijer toont aan dat burgers niet vol-
doen aan het beeld zoals de overheid dat voortdurend oproept: de mens is 
geen homo economicus, maar een sociaal wezen.

Het tweede deel, ‘Waarden, normen en het gezag’, gaat over de span-
ning tussen macht en moraal. Jurriën Rood pleit voor een nieuwe vorm van 
gezag: een vrijwillig gedragen en communicatief uitgeoefend gezag. Roel 
in ’t Veld laat zien dat de huidige kennisdemocratie, met haar verstrenge-
ling van politiek, media en wetenschap, ingrijpende consequenties heeft 
voor de machtsuitoefening en het afleggen van verantwoordelijkheid. Het 
levert een gevaarlijke cocktail voor de democratie op.

In het derde deel worden de ‘christendemocratische uitdagingen’ 
geformuleerd. Jan Dirk Snel geeft eerst een historisch overzicht van de 
‘onzekere omgang’ van het cda en zijn voorlopers met moraal. Jan Peter 
Balkenende betoogt dat het waarden-en-normendebat een verbreding en 
verdieping behoeft. Gert-Jan van der Heiden reflecteert op betrouwbaar-
heid als overtuigingsmiddel in het politieke spreken. En Govert Buijs geeft 
een aantal vingerwijzingen om een vertrouwenwekkend bestuurder te 
kunnen zijn.

* * *
Op welke manier zou de christendemocratie een nieuwe impuls kunnen 
geven aan een waarden-en-normenvertoog? Het spreekt vanzelf dat het 
begint met een appel op verantwoordelijke burgers. Het recente cdv-lente-
nummer Het appel op de vitale samenleving was daar geheel aan gewijd. In 
deze cdv richten we de blik de andere kant op: wat vraagt een beroep op de 
samenleving van politici zelf?

Een partij voert geen morele politiek als ze op waarden en normen tam-
boereert; dat doet ze pas als ze waarden op een natuurlijke manier weet te 
verbinden met haar manier van politiek bedrijven. Dat betekent in de eer-
ste plaats voorbeeldgedrag. De imitatio, de navolging van deugden, is van 
wezenlijk belang voor het vertrouwen van burgers in politici. De intermez-
zo’s in dit nummer laten zien dat er in de praktijk volop wordt nagedacht 
over goed gedrag: Hans van Vliet, Roderik Meeder, Chris Buijink en Arnold 
Pureveen zijn zich bewust van de noodzaak van ethisch bewustzijn in de 
sectoren waar ze hun leidinggevende functies vervullen.

Daarnaast is het van belang om waardevolle politiek te verbinden met 
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urgente politieke thema’s: burgerschap, de eigenheid en zelfstandigheid 
van maatschappelijke organisaties, het belang van particuliere initiatie-
ven. In de samenleving is veel meer moraliteit dan dikwijls door politici 
wordt gesuggereerd.

Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen

Nieuwe	voorzitter	redactie	cdv

Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda heeft onlangs 
prof. dr. Paul van Geest benoemd tot nieuwe voorzitter van de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen. Van Geest (1964), hoogleraar kerk-
geschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Au-
gustijnse studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maakt reeds enkele 
jaren deel uit van de redactie van cdv. Het bestuur van het wi is verheugd 
met deze benoeming: met Van Geest krijgt cdv een prominent weten-
schapper en een echte christendemocraat als voorzitter.

Van Geest volgt Jan Schinkelshoek op, die ruim tien jaar de redactie 
heeft geleid. Het bestuur dankt de heer Schinkelshoek voor zijn enorme 
inzet en betrokkenheid bij ons kwartaalblad. Onder hem werd de formule 
van themanummers ingevoerd, waardoor de rol van cdv als geheugen en 
geweten van de christendemocratie nog sterker kon worden benadrukt. 
Hij had altijd oog voor de bezinning op de verhouding tussen geloof en 
politiek en voor de rol van waarden in het politieke domein. Onder zijn 
voorzitterschap verschenen onder meer nummers over beroepszeer, het 
Midden-Oosten, populisme en gelijkheid. Het tijdperk-Schinkelshoek 
werd afgesloten met de trilogie over de drie letters van het cda. De komen-
de maanden zal een bundel worden samengesteld met een bloemlezing 
van een aantal artikelen uit deze trilogie, voorafgegaan door enkele actuele 
bijdragen. De kernredactie voor deze bloemlezing bestaat uit Pieter Jan 
Dijkman, ondergetekende en Jan Schinkelshoek zelf; op die wijze kunnen 
we nog een tijdje nagenieten van zijn plezierige en deskundige bijdrage 
aan ons blad.

Raymond Gradus, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda
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Een patiënt is bang voor een grote operatie 

aan zijn beide knieën. Hij vreest de ingreep. 

De arts zegt: ‘Misschien is die grote operatie 

niet nodig. En als het wel nodig is, dan moe-

ten we het doen, juist omdat je dan na deze, 

inderdaad forse, ingreep weer alles kunt 

doen met je knieën. De opbrengst is dan de 

moeite waard. Om precies te weten wat we 

het best kunnen doen, is een kijkoperatie 

de beste oplossing.’ Een proefboring in het 

schaliegasdossier kan veel onzekerheden 

wegnemen. Een proefboring is daarom wen-

selijk en een logisch vervolg op het recente 

onderzoek dat het Ministerie van Econo-

mische Zaken door het ingenieursbureau 

Witteveen+Bos liet doen.

* * *
Nederland is in de ban van schaliegas en of 

we dit wel of niet moeten willen. Het dreigt 

een discussie te worden tussen believers en 

non-believers. De discussie heeft veel rationele 

elementen, maar zeker ook emotionele. De 

voorstanders zeggen dat het de redding is van 

de energietransitie en Nederland onafhanke-

lijk kan maken van Rusland en het Midden-

Oosten. Onze bedrijven krijgen goedkopere 

energie en kunnen dan weer concurreren met 

de Amerikaanse bedrijven. De tegenstanders 

schetsen een doembeeld van een verschroeide 

aarde die zijn weerga niet kent. Het verlengt 

het fossiele energietijdperk en remt de ver-

duurzaming van de samenleving. De partijen 

die fact based onderzoek doen en daarmee bij-

dragen aan de discussie, worden in het kamp 

van de voorstanders geduwd.

Politiek Den Haag en daarmee de rest van 

het land heeft de zoveelste energiediscussie. 

Eerder spraken we over kernenergie, co2-

opslag, windparken op het land en in zee en 

over biobrandstoffen. Iedere oplossing heeft 

zijn plussen en zijn minnen en de grilligheid 

is troef. En dan komen de onvermijdelijke 

karakteristieken van de afgelopen tien jaar 

boven: grote energieprojecten slagen enkel 

als er lokaal draagvlak is. Daarnaast schetst 

de ene partij een financieel walhalla en de an-

dere partij een ecologisch drama of combi-

naties daarvan. Wat dat betreft is schaliegas 

te plaatsen in de traditie van Betuweroute, 

windparken in zee en jsf. Maar ook in de tra-

ditie van Oosterscheldekering, Nieuwe wa-

door Frank A.M. van den Heuvel

De auteur is oud-redactielid van Christen Demo-
cratische Verkenningen.

Nederland moet proefboringen doen naar 
schaliegas      [1]

Ja, onderzoek alles, behoud het goede
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* * *
En de mensen en partijen die zeggen dat de 

stap naar proefboringen een onvermijdelijke 

stap naar schaliegaswinning is, hebben on-

gelijk. Ter illustratie: Polen was heel enthou-

siast om zijn voorraden schaliegas te gaan 

winnen. Logisch, na vele decennia Russische 

(energie)overheersing en afhankelijkheid. 

Na enkele proefboringen bleken de goed en 

voordelig winbare hoeveelheden schaliegas 

tegen te vallen. Met deze kennis vindt in Po-

len nu een bezinning plaats. In Engeland was 

men aarzelend over schaliegas en of de voor-

raden wel goed en tegen aanvaardbare prij-

zen winbaar waren. Na enkele proefboringen 

bleken de perspectieven gunstig en daar gaat 

men nu met een positieve grondhouding ver-

der met schaliegas.

Zoals in Polen en Engeland moet het ook in 

Nederland. We hoeven en gaan nu niet zeg-

gen dat schaliegas moet, dé oplossing is en 

zeker door moet gaan. Wel zijn we het aan 

onszelf, de economie en de energievoorzie-

ning, ook uit oogpunt van een verantwoorde 

energietransitie, verplicht nader te onder-

zoeken wat mogelijk is. Zowel de patiënt 

die na de kijkoperatie met succes een zware 

ingreep aan zijn knieën onderging als de pa-

tiënt die bij nader inzien geen grote operatie 

hoefde te ondergaan, was blij met de over-

zichtelijke ingreep van de kijkoperatie – een 

proefoperatie zo u wilt.

terweg, Tweede Maasvlakte en Slochteren.

Hoe kunnen we een en ander objectiveren 

en echt alle feiten helder krijgen? Recent, op 

19 september, was er een interessante hoor-

zitting over schaliegas in de Tweede Kamer. 

Wetenschappers, onderzoeksinstituten en 

belangenorganisaties brachten hun visie en 

mening naar voren en kregen vragen van de 

Tweede Kamerleden. De dag ervoor was de 

angel voor een belangrijk deel uit het debat 

gehaald doordat minister Kamp aangaf dat 

nader onderzoek nodig is en dat de komen-

de anderhalf jaar zeker geen proefboringen 

plaats gaan vinden. De vvd was gerustge-

steld dat schaliegas niet van de baan is en de 

PvdA kon, na de week van de jsf, iets geruster 

naar de leden en de raadsverkiezingen gaan.

Terug naar de hoorzitting en de mogelijke 

stappen. Witteveen+Bos heeft nog te weinig 

onderzoek gedaan naar de Nederlandse situ-

atie en de Nederlandse voorraden. Er is nog 

veel onzeker. Over de winbare voorraden, 

over de gevolgen voor de ondergrond (extra 

risico op aardbevingen), over de potentiële 

schade voor het milieu. De schattingen van 

de hoeveelheid schaliegas in de Nederlandse 

bodem zijn eveneens divers. Kortom: nader 

onderzoek is nodig. Niet meer en niet min-

der. Op veel plaatsen in de samenleving doen 

we voortdurend (additioneel) onderzoek om 

beter zicht te krijgen op wat mogelijk is. Tij-

dens de hoorzitting werd door deskundigen 

dan ook betoogd dat met twee tot vier proef-

boringen veel kennis over vervolgstappen te 

verwerven is. Dan weten we of schaliegas per-

spectiefrijk is of dat we het boek kunnen slui-

ten. Het is beleidsmatig het best, het geeft 

ruimte aan schaliegas of juist aan andere op-

lossingen, en mensen weten dan waar ze aan 

toe zijn. De politiek is er ook om mensen ze-

kerheid en duidelijkheid te geven.

De mensen die zeggen dat de 
stap naar proefboringen  
een onvermijdelijke stap  
naar schaliegaswinning is, 
hebben ongelijk
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De industrie in Amerika vaart wel bij de gro-

te hoeveelheid schaliegas die op de markt 

wordt gebracht. Energieprijzen voor de in-

dustrie zijn indrukwekkend gedaald – voor 

consumenten overigens licht gestegen. 

De honger naar olie is vervangen door een 

goudkoorts naar schaliegas. Dan is het niet 

zo vreemd dat politici in Europa en in Ne-

derland schaliegas ook willen ontsluiten om 

onze industrie, en daarmee onze economie, 

een impuls te geven. Bovendien zal onder ge-

lijk blijvende omstandigheden de vraag naar 

gas in Nederland na 2023 de productie over-

stijgen, met andere woorden: over tien jaar 

kunnen we wel wat extra gas gebruiken.

Tot zover de logica. Want we leven in een 

wereld waar klimaatverandering een feit 

is. Twintig jaar geleden hebben wereldwijd 

politici in vn-verband afgesproken dat de 

temperatuurstijging binnen de twee gra-

den Celsius dient te blijven. Daarboven zou 

klimaatverandering gevaarlijk kunnen zijn. 

Politici overleggen inmiddels of deze grens 

opgerekt kan worden, omdat pijnlijk duide-

lijk is dat het gevoerde klimaatbeleid wereld-

wijd niet effectief is geweest. Maar moeten 

we ons daarbij neerleggen? Sluiten we onze 

ogen en gaan we vergunningen verlenen om 

weer nieuwe fossiele bronnen aan te boren? 

Het wordt steeds lastiger om voldoende fos-

siele brandstoffen te winnen, omdat de ge-

makkelijk winbare locaties langzamerhand 

uitgeput raken. Daar is schaliegas juist een 

goed voorbeeld van. Kortom: er zijn enorme 

investeringen nodig om aan de toekomstige 

energievraag te voldoen, als we de huidige 

koers blijven volgen.

Technische doorbraken kunnen wellicht 

zorgen dat de moeilijk winbare locaties toch 

rendabel worden, maar dat is nog onzeker. 

Gaan we dan gokken dat het wel goed zal 

komen? De tijd van zekerheid over winbare 

voorraden is voorbij. In Polen is na proefbo-

ringen naar schaliegas gebleken dat nota 

bene slechts 5 procent van het geschatte po-

tentieel aan schaliegas ook daadwerkelijk 

gewonnen kan worden. Bovendien kent het 

boren naar schaliegas een aantal nadelen. 

Met een enkele boring kunnen maar relatief 

kleine hoeveelheden gas gewonnen worden. 

Na gemiddeld enkele maanden hebben de 

door Herman Jan Wijnants

De auteur is zelfstandig consultant en sinds begin 
2013 voorzitter van het CDA-Duurzaamheidsberaad.

Nederland moet proefboringen doen naar 
schaliegas    [2]

Nee, we moeten nu vol koersen op meer 
duurzame energie
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dere landen wordt uitgesmeerd en daarmee 

regionaal minder impact heeft.

Tegelijkertijd gaan we de ‘power to gas’-

technologie verbeteren, die elektriciteit kan 

omzetten in gas (of waterstof ). Daarnaast 

moeten we onderzoeken op welke wijze de 

elektrische of waterstofauto geïntegreerd 

kan worden in ons energiesysteem om elek-

triciteit op te slaan en te leveren aan wonin-

gen en kantoren. Overigens heeft Nederland 

onlangs de eerste gezinsauto op zonne-

energie ter wereld gepresenteerd, ontwik-

keld door wetenschappers en studenten van 

de Technische Universiteit in Eindhoven. 

Vanuit onze landbouwtraditie verdient de 

algenkweek ook een enorme impuls: per hec-

tare leveren algen nu al drie keer zo veel olie 

als de oliepalmplantages, terwijl ze weinig 

zoet water nodig hebben en geen landbouw-

grond gebruiken. Ten slotte is het van groot 

belang om het onlangs getekende ser-ener-

gieakkoord uit te voeren. Nederland heeft 

zich breed gecommitteerd aan de Europese 

richtlijn om in 2020 14 procent van de ener-

gievraag duurzaam op te wekken, en als we 

in Nederland alles op alles zetten, kunnen we 

die doelstelling ook halen. Met andere woor-

den: het roer moet om, we gaan investeren 

met visie! Een slimme overheid is immers op 

haar toekomst voorbereid. Of zoals ik de be-

kende professor Dennis Meadows (Club van 

Rome) ooit hoorde zeggen: ‘The Stone Age 

did not end because of a lack of stones.’

meeste putten hun piek al bereikt. Er zijn 

dus vele en telkens nieuwe boorputten no-

dig voor een constante aanvoer van scha-

liegas. Voor het openbreken van het zeer 

diepe gesteente waarin het gas is verborgen, 

zijn chemicaliën nodig. Deze chemicaliën 

kunnen het grondwater vervuilen, als on-

zorgvuldig wordt gewerkt. De kans op ver-

vuiling neemt evenredig toe met iedere ex-

tra boorput. Zoals opgemerkt zijn er talrijke 

putten nodig. Dat is een belangrijke reden 

dat de drinkwaterbedrijven en de (fris)

drankindustrie hun bedenkingen hebben 

bij de proefboringen, omdat het onzeker is 

of ons drinkwater wel schoon en veilig blijft. 

Ten slotte, in een dichtbevolkt land als Ne-

derland zullen deze boorputten vaak dicht 

bij woongebieden of bedrijventerreinen lig-

gen. We zien nu al dat het maatschappelijk 

draagvlak voor proefboringen erg broos is. 

Bewoners en bedrijven geven aan bang te 

zijn voor mogelijke gevolgen van de proef-

boringen voor het milieu en mogelijke bo-

demdaling.

* * *
Regeren is toch vooruitzien? We weten dat 

we hoe dan ook op termijn onze energie-

huishouding anders moeten inrichten. Nu 

al staan gascentrales tijdelijk in de motten-

ballen. Hoogstwaarschijnlijk zal schaliegas 

in Nederland, vanwege het vele boren, duur-

der zijn dan conventioneel aardgas. Vanuit 

economisch oogpunt is het voor Nederland 

dan ook geen slimme keuze. Vanuit maat-

schappelijk oogpunt is het beter om te kie-

zen voor meer zekerheid en te investeren in 

de toekomst. Dat betekent: investeren in een 

Europees netwerk van elektriciteitsnetten, 

waardoor mogelijke regionale onbalans in 

elektriciteitslevering en -vraag over meer-

Een slimme overheid is op  
haar toekomst voorbereid
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Enkele weken geleden verweet president Poe-

tin zijn Amerikaanse ambtgenoot Obama dat 

deze bij het minst of geringste de revolver 

trekt. Nu verwijt de pot hier natuurlijk de ketel 

dat hij zwart ziet en mag je twijfels hebben aan 

de bedoelingen die Poetin met dit verwijt heeft, 

maar toch mag dat ons er niet van weerhouden 

om zijn kritiek serieus te nemen. Is Obama in-

derdaad niet wat al te waffenfreudig?

Om die vraag te beantwoorden moeten 

we terug naar de theorie van de rechtvaar-

dige oorlog, ofwel de just war theory. Deze 

theorie gaat terug op het Romeinse concept 

van bellum iustum. Het christendom, pacifis-

tisch als het in de eerste eeuwen was, raadde 

christenen af om geweld te gebruiken. ‘Lijd 

liever onrecht. Niet het zwaard maar God zal 

gerechtigheid brengen.’ Toen christenen in 

de tijd van Constantijn (vierde eeuw) echter 

massaal wereldlijke ambten gingen bekle-

den, zag Augustinus zich genoodzaakt om 

die bellum iustum van stal te halen en aan 

te passen voor gebruik binnen het christen-

dom. Thomas van Aquino smeedde er acht 

eeuwen later een systematisch geheel van, en 

onze eigen Hugo Grotius maakte er een secu-

liere, staatsrechtelijke theorie van. Basaal is 

de gedachte: het gebruik van fysiek geweld is 

een intrinsiek kwaad dat eigenlijk verboden 

zou moeten zijn. Maar mensen (machtheb-

bers, landen) kunnen zulke gruwelijke din-

gen doen dat het soms nodig kan zijn om die 

weerzin tegen geweld te overrulen. Sommi-

gen spreken in plaats van van een ‘rechtvaar-

dige’ daarom liever van een ‘gerechtvaar-

digde’ oorlog – om aan te geven dat dodelijk 

geweld in zichzelf nooit recht vaardig is. Er 

werden strikte criteria ontwikkeld voor zo’n 

oorlog. Acht stuks, waarbij vooraf gezegd 

moet worden dat aan alle acht criteria vol-

daan moet worden. Niet aan slechts twee of 

drie – nee, gewoon alle acht, en anders niet 

doen. De theorie van de rechtvaardige oor-

log is een belangrijk instrument van de be-

schaafde wereld om het juiste midden te vin-

den tussen pacifisme en geweld.

We gaan de criteria even langs: (1) de recht-

vaardige reden: een soeverein land wordt aan-

gevallen, mensenrechten worden met voeten 

getreden; (2) de juiste intentie: liefde en me-

demenselijkheid zonder bijbedoelingen; (3) 

de juiste autoriteit: niet zomaar iedereen mag 

de oorlog in gaan; (4) proportionaliteit: zo 

min mogelijk geweld gebruiken; (5) kans op 

succes: van tevoren moet duidelijk zijn dat je 

je doel inderdaad kunt bereiken; (6) laatste 

redmiddel: alle andere middelen (diplomatie, 

sancties, blokkades) zijn geprobeerd en inef-

fectief gebleken; (7) niet-strijdersimmuniteit: 

houd burgers erbuiten; (8) verklaring van 

oorlogsdoelen: wees helder over wat je wilt.

* * *
Wie dit lijstje met criteria tot zich laat door-

dringen, vraagt zich af of Obama, en met 

hem andere westerse leiders, hun klassie-

ken in voldoende mate paraat hebben. Om te 

beginnen is niet onomstotelijk vast komen 

door Theo Boer

De auteur is universitair docent ethiek aan de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te 
Groningen.

Laat Obama zijn klassiekers gaan lezen
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te staan dat Assad gifgas heeft gebruikt. De 

wereld is een decennium geleden al eens 

met verhalen over een smoking gun ‘een oor-

log in gerommeld’ (Pronk). Dat betekent dat 

van een rechtvaardige reden vooralsnog geen 

sprake is. Een complicerende factor is verder 

dat Obama een jaar geleden met een verwij-

zing naar de ‘rode lijn’ in feite een soort be-

lofte heeft gedaan. Evenwel: van alle intenties 

voor een aanval op Syrië is het overeind hou-

den van de geloofwaardigheid van Obama 

de minst plausibele. Volgende vraag: wie is 

de juiste autoriteit? Zou de vs als land wor-

den aangevallen, dan zou een beslissing van 

hun eigen opperbevelhebber volstaan; maar 

bij ingrijpen in een derde land is, zo hebben 

we dat internationaal afgesproken, een man-

daat van de Veiligheidsraad een vereiste. 

Vier: hoe groot is de kans op succes en wat 

zijn de bijwerkingen? Gaat Assad zijn leven 

beteren? Krijgt dit muisje nog een staartje in 

de vorm van een regionaal conflict? Wat als 

een aanval de islamisten in de kaart speelt? 

Een aanval op Syrië lijkt vooral op inhalen op 

een bochtige bergweg: misschien gaat het 

goed. Niet in het minst is, ten vijfde en laat-

ste, ook belangrijk of alles is geprobeerd om 

tot een diplomatieke oplossing te komen. Na 

een ogenschijnlijk nonchalante opmerking 

van de Amerikaanse minister Kerry is onver-

wacht een hoopgevend diplomatiek spel op 

gang gekomen met als inzet de vernietiging 

van de chemische wapens in Syrië. Als deze 

ontwikkeling één ding bewijst, is het dat de 

mogelijkheden tot diplomatie begin septem-

ber, toen Obama de raketten al in stelling 

bracht, kennelijk nog helemaal niet waren 

uitgeput. Natuurlijk functioneert diploma-

tie soms beter als je kunt schermen met de 

mogelijkheid van gewapend ingrijpen, maar 

wat Obama deed was niet dreigen, maar aan-

kondigen. Niet de openstaande mogelijkhe-

den van diplomatie, maar publieke veront-

waardiging bracht hem ertoe om oorlog nog 

even uit te stellen.

* * *
Obama wekt met zijn optreden de indruk dat 

geweldsaanwending niet langer een kwes-

tie is van ‘nee, tenzij…’, maar van ‘ja, mits…’. 

Vanuit moreel en politiek opzicht is deze 

situatie meer dan ernstig. Geweld moet een 

uitzondering blijven en de noodzaak ertoe 

moet uitgebreider verantwoord kunnen 

worden dan tot dusverre gebeurd is. Dat 

een wereldleider de just war theory niet han-

teert en alleen door de publieke opinie en 

een reeks toevallige gebeurtenissen tot be-

zinning komt, is in mijn ogen een zorgwek-

kende situatie.

Een aanval op Syrië lijkt vooral 
op inhalen op een bochtige berg-
weg: misschien gaat het goed
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Het	is	een	oude	gedachte:	in de politiek leidt een extreme deugd-
zaamheid tot ondergang en verval. De filosoof-arts Bernard Mandeville 
(1670-1733) heeft dat al fraai beschreven in zijn Fabel van de bijen. Het is het 
verhaal van een welvarend bijenvolk dat op een dag besluit te stoppen met 
het streven naar rijkdom en egoïsme. Voortaan wil elke bij in harmonie 
met andere bijen een bescheiden leven leiden. Op het eerste gezicht lijkt 
het te werken: de bijenkolonie is het toonbeeld van deugdzaamheid en 
samenwerking en ondertussen floreert het economisch leven. Maar achter 
de openbaar beleden deugden blijkt een wereld van haat en nijd schuil te 
gaan. Elke bij jaagt zijn eigen belangen na en wordt in beslag genomen 
door wellust en machtshonger.

Dat is nu precies het geheim, betoogt Mandeville. De ‘particuliere on-
deugden’ blijken te leiden tot ‘publieke weldaden’. En omgekeerd geldt: 
als de bijen zich wenden tot vrome deugdzaamheid, gaan hun samenle-

‘Tot een voorbeeld zult gij 
blijven’

Dijkman is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen, De Jong is lid 
van de redactie van Christen Democratische Verkenningen en Kaptein is hoogleraar 
integriteit en bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een partij voert geen morele politiek als ze op waarden en 
normen tamboereert; dat doet ze pas als ze waarden op een 
natuurlijke manier weet te verbinden met haar manier van 
politiek bedrijven en met de urgente politieke thema’s. Politici 
en bestuurders hebben een voorbeeldrol. De imitatio, de 
navolging van concreet voorgeleefde deugden door politici, is 
van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van politici 
en het vertrouwen van burgers in politici. Goed en inspirerend 
voorbeeld doet goed volgen.

door Pieter Jan Dijkman, Gerrit de Jong & Muel Kaptein
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ving en economie te gronde. Een samenleving zonder hebzucht kan niet 
bestaan, aldus de geboren Rotterdammer. Van de deugdzaamheid alleen 
kan de schoorsteen immers niet roken.1

Mandevilles observatie illustreert in zekere zin de opmaat tot een libe-
rale politieke theorie waarin de publieke zaak in beginsel los moet staan 
van de particuliere moraal. Het is een gedachte die inmiddels in de wes-
terse samenleving tot in de vezels is doorgedrongen. Een moderne versie 
van Mandeville is Ayn Rands Atlas shrugged. Het is na de Bijbel het meest 
gelezen boek in de Verenigde Staten: Greed is good. Opvattingen over wat 
het goede leven is, worden al snel als een privéaangelegenheid gezien, ge-
wortelde levensovertuigingen horen ‘achter de voordeur’ te blijven.

Het cda en zijn voorlopers hebben altijd de intentie gehad een politiek 
van waarden te bedrijven. Toch blijkt het keer op keer lastig om een beteke-
nisvol vervolg te geven aan een politiek waarden-en-normenvertoog. Het 
zal te maken hebben met de ‘cultuurpolitieke paradox’, zoals Kees Klop dat 
ooit duidde: de oplossing van veel maatschappelijke problemen hangt in 
belangrijke mate af van de moraal en de goede zeden, maar tegelijkertijd 
mag de overheid in vrije, moderne, democratische samenlevingen niet aan 
zingeving doen en zelf geen zedenmeester zijn.2

Binnen het cda lijkt sprake van verlegenheid te zijn als het gaat om de 
verhouding tussen moraal en de rol van de overheid. Balkenendes goede 
waarden-en-normenoffensief heeft na zijn vertrek uit de politiek geen 
vervolg gekregen. Tijdens de verkiezingscampagne in 2012 lanceerde cda-
partijleider Van Haersma Buma de term ‘nieuwe moraal’. Het was een dap-
pere poging om corruptie en graaigedrag in het semipublieke domein op 
de politieke agenda te plaatsen, maar na die campagne is er nooit meer iets 
van die term vernomen. Inmiddels heeft het cda, op initiatief van partij-
voorzitter Peetoom, een zogeheten ‘metagroep waarden’ in het leven ge-
roepen, die moet nadenken over de vraag hoe de partij in de praktijk vorm 
en inhoud moet geven aan waarden en normen. Het is een teken van de 
eerdergenoemde verlegenheid.

Overheid en politiek doen per definitie aan moraal, maar hoe moet 
die verhouding precies vorm krijgen in een tijd waarin de overheid 
noodzakelijkerwijs een terugtrekkende beweging maakt en in een tijd 
waarin politici steeds minder lijken te kunnen rekenen op vertrouwen 
van burgers? Dat is de hoofdvraag voor dit nummer van Christen Demo-
cratische Verkenningen. Moet de morele agenda expliciet doorgetrokken 
worden naar beleid, of moeten we morele politiek vooral verstaan als 
‘getuigenispolitiek’ of management by speech? Een dragende gedachte 
in dit nummer is dat de imitatio, de navolging van concreet voorgeleef-
de ethiek door politici, van wezenlijk belang is voor de geloofwaardig-
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heid van politici en het vertrouwen van burgers in politici. Goed voor-
beeld doet goed volgen.

De	politieke	betekenis	van	het	kwaad

Er zijn weinig politici die woorden als ‘het kwaad’ of ‘zonde’ gebruiken. 
Toch is de visie op het kwaad nogal van belang voor de visie op politiek en 
maatschappij. Wie het kwaad bagatelliseert of zelfs ontkent, verzandt in 
een progressief en naïef utopiedenken; wie het kwaad als alomtegenwoor-
dig zal beschouwen, blijft al snel steken in cynische onverschilligheid.

De politieke orde zelf is in zekere zin de symbolisering van de tragiek en 
het kwaad van de wereld.3 Enerzijds is ze dat door de democratische repre-
sentatie van de gebrokenheid. Als we allemaal van die keurige, beschaafde 
opvattingen zouden hebben, en daarnaar zouden leven, was de politiek 
helemaal niet nodig geweest. De politiek is juist het domein van de onenig-
heid, van de strijd zonder wapens. En dat is ook noodzakelijk, zoals Machi-
avelli dat ooit in Discorsi (1519) al onder woorden bracht: omwille van de 
vrijheid van de stad moet politiek wel een permanente strijd om de macht 
zijn. Politieke partijen spelen daarbij in het huidige stelsel een cruciale 
rol. Door het conflict te verplaatsen naar een plek buiten de samenleving 
die voor iedereen zichtbaar is, het domein van het parlement, kan de sa-
menleving zich identificeren met de politiek, zonder het conflict zelf uit te 
hoeven vechten.4

Anderzijds is de politieke orde de symbolisering van de tragiek door 
de institutionalisering ervan in de scheiding der machten en noodzake-
lijke ingevoerde checks-and-balances. Als de macht niet wordt gedeeld 
– goedschiks of kwaadschiks –, als er geen pluriformiteit wordt georgani-

seerd, dan treedt vroeg of laat ver-
starring op en ligt uiteindelijk zelfs 
de dictatuur op de loer.

In het huidige politieke debat 
wordt het kwaad bij voorkeur ergens 
anders gelokaliseerd. Het kwaad, 
dat zijn de anderen: de woningcor-
poratiedirecteuren, de bankiers, 
de vrije markt, de Amerikanen, de 
moslims, de rooms-katholieke kerk 

zelfs. Dat maakt het wel zo overzichtelijk en hanteerbaar. Bestuurders en 
politici weten erover mee te praten. Hun antwoord is vaak: nog een wet, 
nog meer regelgeving, een extra protocol of controlemaatregel. Het is een 

In de politiek wordt het 
kwaad bij voorkeur ergens 
anders gelokaliseerd. Het 
kwaad, dat zijn de anderen: 
de corporatiedirecteuren, de 
bankiers, de vrije markt
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merkwaardige paradox: het kwaad als zodanig mag in het politieke debat 
niet worden benoemd, maar tegelijkertijd is de mens een wezen dat niet 
te vertrouwen is. Zoals theoloog Kees van der Kooi constateert: ‘Naarmate 
de samenleving minder plaats heeft voor erkenning van kwaad en zonde, 
wordt het georganiseerde wantrouwen jegens mensen in bedrijven en in-
stituten groter.’5

Het	goede	is	aanwezig

Het kwaad schuilt niet alleen in de anderen, het zit ook in onszelf. Hannah 
Arendt noemde dat ‘de banaliteit van het kwaad’. Maar deze alledaagsheid 
van het kwaad wil nog niet zeggen dat wij zelf het kwaad zijn. Theologisch 
en politiek zou zo’n benadering onverteerbaar zijn. In de christelijke tradi-
tie is altijd scherp onderscheid gemaakt tussen het schepsel en de ‘zonde’. 
De mens mag dan kwalijk gedrag vertonen en zonde doen, zijn bestaan 
zelf is geen zonde. Van nature is de mens goed. Dat is een gedachte met een 
heel praktische en politieke betekenis. Geen mens mag met zijn kwalijke 
daden vereenzelvigd worden.6 In het strafrecht is dat een basisbeginsel: 
de dader blijven we als mens zien, hij behoudt zijn rechten en hij krijgt in 
principe de kans om in de maatschappij terug te keren.

Abraham Kuyper, de founding father van de eerste christendemocra-
tische fusiepartij arp, sprak van de ‘Gemeene Gratie’: er waren volgens 
hem vormen van ‘algemene genade’ die de zonde tot op zekere hoogte 
tegenhouden.7 Dat lijkt in eerste instantie een theologisch gedachte-expe-
riment, maar het begrip ‘Gemeene Gratie’ was politiek van belang. Het gaf 
Kuyper namelijk de ruimte om de moderne cultuur met een open vizier 
tegemoet te treden en burgers aan te spreken op het goede dat ze willen 
doen. En zo willen burgers ook benaderd worden: ze willen niet louter aan-
gesproken worden op hun lagere driften en hun gebrek aan common sen-
se, ze willen bezield raken, van waarde zijn en door anderen om de juiste 
reden van waarde bevonden worden.

In het politieke beleid staat sinds de jaren zeventig in feite de indivi-
duele, calculerende, burger centraal. Maar de homo economicus is dood, 
constateert Will Tiemeijer, onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (wrr). De mens wordt niet alleen maar gedreven 
door eigenbelang en financiële prikkels, zo blijkt uit onderzoek: hij is een 
sociaal wezen, dat zoekt naar het goede voor de samenleving. Het is in ze-
kere zin een selffulfilling prophecy: als de overheid mensen behandelt als 
calculerende burgers, wórden zij ook calculerende burgers.8
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Politiek	is	het	debat	over	waarden

In het politieke debat gebeurt feitelijk hetzelfde: ten diepste wordt dat-
gene wat mensen tot burgers maakt ontkend: mensen zijn gezegend met 
verantwoordelijkheidsbesef voor anderen, met een geweten en een gevoel 
voor wat rechtvaardig is.

Er zijn twee veelbeproefde strategieën van de huidige generatie politici 
waaruit dat blijkt. De eerste strategie is er een van technocratisering. De 
eigen overtuiging wordt verstopt achter ‘feiten en cijfers’, zo omschrijft 
hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren dat.9 In plaats van te spre-
ken over de vraag wat voor type zorg wij willen en verontwaardigd te zijn 
over een gebrek aan solidariteit, spreken politici over stijgende zorgkos-
ten, ondersteund met grafieken en tabellen. In plaats van te spreken over 
maatschappelijke organisaties als broedplaats van moraliteit en creativi-
teit, hebben vvd- en PvdA-ministers het over de ‘participatiesamenleving’ 
als beleidsinstrument om bezuinigingen op te vangen.

Een tweede strategie is het beroep op ‘de burgers in het land’. In dat 
geval gaat de eigen overtuiging op in het belang van de portemonnee en 
de individuele behoeften van burgers. Het is de strategie om de feitelijke 
morele pluraliteit te omzeilen door aan te sluiten bij de wensen van ‘het 
volk’, dat wordt voorgesteld als ondeelbaar en moreel zuiver tegenover een 
perverse ‘politieke elite’. Het is de strategie van de politicus van het type ‘u 
vraagt, wij draaien’.

Maar politiek is de discussie over wat van waarde is en zal zijn, en daar 
moet het over gaan. Per definitie is er sprake van morele pluraliteit. Het 
behoort juist tot de taak van politieke partijen om hun waarden en overtui-

gingen te articuleren, en ze niet te 
verpakken in technocratisch jargon 
of een onverantwoord en gemak-
zuchtig welvaartschauvinisme. 
Terecht wijst Jan Peter Balkenende 
erop dat het debat over waarden en 
normen vanzelfsprekend nooit te 
beëindigen valt; elke tijd vraagt im-
mers om een morele doordenking 
van problemen die verder gaan dan 

het hier en nu. Klimaatverandering, sociale spanningen, armoede, schen-
dingen van mensenrechten, corruptie – ze vergen doordachte strategieën 
en concrete acties.10

Het is de taak van politici  
om hun waarden te articule-
ren, en ze niet te verpakken  
in technocratisch jargon  
of een onverantwoord wel-
vaartschauvinisme
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Vijf	kansen	voor	een	nieuwe	impuls	aan	een	waardeagenda

De vraag is: hoe? Hoe kan moraal worden verbonden met de taak van de 
politiek en de overheid? Het begint ermee om niet zozeer te tamboereren 
op ‘waarden en normen’, maar om waarden veel meer op een natuurlijke 
manier te verbinden met de manier van politiek bedrijven en met de poli-
tieke thema’s die van belang zijn.

Dat betekent wel dat de eigen moraal ergens in gefundeerd is. Geen 
moraal zonder verhaal. Een leidend begrip in de christendemocratie is 
altijd ‘publieke gerechtigheid’ geweest: de rechtsstaat is een onmisbare 
voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. In die 
opvatting stelt de overheid wel grenzen, om ruimte te scheppen voor al 
het goede dat mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De 
publieke gerechtigheidsnorm veronderstelt drie functies van de overheid, 
namelijk een waarborgende, een normerende en een aanspraken honore-
rende, maar de overheid zelf is geen zedenmeester.11 Politieke partijen heb-
ben een andere rol. Hun taak is het om de eigen overtuiging maximaal in te 
brengen in het gesprek over wat van waarde is.

Er zijn in concreto ten minste vijf mogelijkheden om het waarden-en-
normenvertoog van de christendemocratie een nieuwe impuls te geven.

1. Wees een voorbeeld
De christendemocratische stroming wil terecht altijd een appel op een 
vitale samenleving doen.12 Maar zo’n beroep op verantwoordelijke burgers 
vraagt ook iets van bestuurders en politici, namelijk de naleving van deug-
den als betrouwbaarheid, integriteit, matigheid, luisteren, vergeven. De 
politicus moet betrouwbaar en geloofwaardig zijn: zijn levenshouding en 
zijn opstelling in het politieke debat moeten ervan getuigen dat hij daad-
werkelijk gelooft in datgene wat hij betoogt.13

Voorbeeldgedrag van leidinggevende figuren is uiterst belangrijk en 
waarschijnlijk ook zeer effectief. De mens is een kuddedier en wil niet 
graag buiten de groep vallen. De mimetische begeerte is zelfs de belang-
rijkste grond voor verderfelijk gedrag: onze begeerten en verlangens, die 
we nota bene als zeer persoonlijk beschouwen, komen niet uit onszelf 
voort, maar ontlenen we aan anderen.14 Omgekeerd betekent dat het goede 
voorbeeld ook navolging kan krijgen.

Imitatio speelt al een grote rol in ons persoonlijke leven. We leren een taal, 
we leren omgangsvormen, culturele gewoonten door ze van anderen over te 
nemen, door te imiteren dus. Onze ouders en docenten spelen daarbij een 
veelbepalende rol.15 In het politieke leven kan het ook een grote rol spelen, 
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juist in een samenleving waar aan het motto ‘Practice what you preach’ in 
toenemende mate belang wordt gehecht. De Fabel van de bijen van Mande-
ville wordt weliswaar nog steeds gelezen, maar dat geldt ook voor de Imitatio 
Christi, De navolging van Christus, van Thomas a Kempis, geschreven in de 
vijftiende eeuw. Het maakt, als het goed is, een heel verschil of je bij de in-
gang van de neoliberale utopie16 het teken van de dollar plaatst, zoals we dat 
aantreffen bij Ayn Rand, of het teken van het kruis. Niet bij brood alleen, niet 
de juiste omvang van de bezuiniging, niet de nullijn is dan de invalshoek, 
maar wat wel de grote solidariteit werd genoemd: financiële problemen 
worden niet afgewend op mensen met een minimumuitkering. Als het mi-
nimuminkomen wordt bevroren, dan alleen omdat ook de inkomens in de 
particuliere en publieke sector op nul zijn gezet.

Voorbeeldgedrag van politici kan op talloze manieren en vaak met klei-
ne stapjes worden vormgegeven.17 Het Steenkampinstituut kan toekom-
stige generaties bestuurders erop trainen. De gemeente Den Haag wilde 
geen zaken meer doen met bedrijven die niet deugen, bijvoorbeeld door 
een verkeerd beloningsbeleid; de gemeente Nijmegen wilde de asobak-
ken harder aanpakken als ze de stad in willen. Waarom zouden de zonne-
vluchtjes niet kunnen worden beprijsd op een manier dat alle kosten, ook 
de maatschappelijke, in rekening worden gebracht, en waarom zouden we 
de tijdelijke heffing op inkomens boven de anderhalve ton niet permanent 
maken? Natuurlijk lokt dat het verwijt uit van symboolpolitiek. Maar als 
het gaat om het uitlokken van navolging, wat is er dan verkeerd aan goede 
symbolen?

‘Tot een voorbeeld zult gij blijven’, zei Isaäc da Costa in 1854 tegen Guil-
laume Groen van Prinsterer toen diens politieke loopbaan op een dood spoor 
leek te komen.18 Da Costa bedoelde het als een aanmoediging om te blijven 
inspireren, niet als drukmiddel om een voorbeeld in normatieve zin te zijn. 
In die lijn zouden bestuurders en leiders in het bedrijfsleven hun voorbeeld-
rol kunnen opvatten. Goed en inspirerend voorbeeld doet volgen.

2. Benoem kwalijk gedrag en prijs goed gedrag
Een herkenbare politieke partij heeft het vermogen om zich ergens kwaad 
over te maken, om misstanden en wangedrag aan de kaak te stellen. Bur-
gers voelen intuïtief goed aan wat deugt en wat niet deugt. Politici kunnen 
het kwaad niet oplossen, en het zou zelfs een grote fout zijn om te denken 
dat dat wel kan: de samenleving zal altijd een tekort kennen, simpelweg 
omdat mensen een tekort kennen. Maar dat hoeft niet tot passiviteit of 
onverschillige berusting te leiden, zeker niet voor een partij die in de chris-
telijke traditie wil staan en uit de hoop op herstel wil leven. Kwalijk gedrag 
– van agressief gedrag in het verkeer tot te hoge bonussen – mag en moet 
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benoemd worden. Juist in dat wat we afwijzen, wordt zichtbaar wat onze 
positieve wensen zijn. En het goede gedrag dat er is, mag uiteraard gepre-
zen worden.

3. Verbreding naar het semipublieke en private domein
Het waarden-en-normenoffensief kan niet beperkt blijven tot de publieke 
sector. De verontwaardiging in de maatschappij over dwaze beloningen in 
het bedrijfsleven is groot, met Bennink en Rijkman Groenink als iconen 
van de graaizucht.19 Dat wijst erop dat het evenwicht van de belangen die 
in een onderneming zijn samengebald, is verstoord; kortetermijnbelan-
gen van aandeelhouders gaan ten koste van langetermijnbelangen van 
werknemers en afnemers.

Dat vraagt om versterking van de instituties die tegenkracht kunnen 
bieden, zoals vakbonden en ondernemingsraden. De moraliteit mag bij 
dergelijke instituties niet worden veronachtzaamd. Spreek organisaties 
aan op hun integriteit en vooral op de manier waarop ze dat organiseren 
en handhaven. Een gedragscode met als uitsmijter ‘pas toe’ of ‘leg uit’ zal 
in vele gevallen een dooddoener zijn.20 De vrijblijvendheid mag er hier en 
daar wel vanaf. Een betere aanspreekcultuur is nodig, uiteraard, maar dat 
moet dan wel worden georganiseerd en leidt niet onmiddellijk tot resul-
taat. Bij de koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes, lijkt de be-
wustwording nu op gang te komen. De top van de landelijke politie is ook 
gedwongen in de spiegel te kijken.

Meer in het algemeen zou de overheid organisaties kunnen aanspreken 
op hun gedrag. Vanouds wordt gekeken naar het cda als het gaat om wat er 
gebeurt op het maatschappelijk middenveld. Is het cda in periodiek over-
leg met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (nba) over 
goed gedrag van accountants, met de huisartsenvereniging en de orde van 
medisch specialisten over declaratiegedrag, met de beroepsvereniging van 
de notarissen over het gebrek aan zelfreinigend vermogen?

4. Geef de maatschappelijke organisaties terug aan de burgers
Het zogeheten beschavingstekort bestaat niet zozeer uit het ontbre-
ken van waarden en normen, maar veeleer uit het gevoel ‘niet gehoord 
te worden’. Dat is het echte probleem. Beschaving is veel meer dan een 
setje regels dat bepaalt wat niet mag en wat moet; ze bestaat vooral 
uit een gesprek tussen burgers over afwegingen rond goed en kwaad. 
De afwezigheid van dat gesprek veroorzaakt frustraties en ergernis. 
Zoals Hans Boutellier opmerkt: het beschavingstekort schuilt vooral 
‘in de onpersoonlijke instituties, organisaties die niet ook van mij 
zijn, het verweesd zijn, het er niet zo erg toe doen, behalve voor mijn 
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directe omgeving’.21 Om deze vervreemding tegen te gaan, zullen de 
maatschappelijke organisaties teruggegeven moeten worden aan de 

burgers. Volgens Lucas Meijs zijn 
meer burgerbestuurders nodig en 
zal de indirecte, verplichte finan-
ciering zonder zeggenschap ver-
vangen moeten worden door meer 
directe financiering met zeg-
genschap voor burgers.22 Met de 
komst van de beroepsbestuurders 
is de unieke bron van moraliteit 
en creativiteit die het klassieke 

middenveld was, langzamerhand vervangen door het grote, grijze, 
technocratische niets. Voorstellen als die van Meijs zouden een eerste, 
goede aanzet kunnen zijn om deze trend te keren.

5. Geef ruimte aan particuliere initiatieven
Kleinschalige initiatieven van onderaf zijn net als vele maatschappelijke 
organisaties een bron van moraliteit en creativiteit. De christendemocratie 
is in de negentiende eeuw ontstaan als spreekbuis van de kleine gemeen-
schappen die vanuit de eigen overtuiging wilden bijdragen aan de vorm-
geving van de samenleving. Het waren kleine initiatieven op lokaal niveau, 
die aansloten bij concrete noden. Pas later transformeerden ze in groot-
schalige, bureaucratische molochen. Nu het klassieke middenveld gro-
tendeels is verstatelijkt, en deels meegaat in marktdenken, is een bloei te 
zien van nieuwe, particuliere initiatieven, van een broodfonds voor zzp’ers 
tot kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking. Mondige, 
goed opgeleide burgers gaan zelf wel aan de knoppen zitten als iets hun 
niet bevalt. Dat is het nieuwe middenveld: een beschaving die zichzelf 
opbouwt. Het is een nobele uitdaging om deze initiatieven alle ruimte te 
geven en ze niet te verstikken met bureaucratie en regels. De echte morali-
teit moet van onderen komen, niet van de overheid.

Durven we het aan?

Het beschavingstekort schuilt 
vooral in de onpersoonlijke in-
stituties, organisaties die niet 
ook van mij zijn, het verweesd 
zijn, het er niet zo erg toe doen
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Een	van	de	woorden	uit	de	christelijke woordenschat die bij velen 
ergernis en weerzin oproept is het woord ‘zonde’. Te vaak en te veel is het 
woord gebruikt en misbruikt. Het wierp een doem op mensen, op levens-
lust en ondernemingszin. In sommige protestantse kringen zorgde het 
voor een donkere sluier over heel het geleefde leven. Zonde was niet maar 
een rotte plek in de aardappel die men er zo uitsnijdt, nee, er was sprake 
van totale verdorvenheid; de wereld ligt in het boze en wij erbij. Die don-
kere schaduw trof men niet alleen bij zware protestanten aan. Talloos zijn 
de verhalen van oudere katholieken, waarin heel het gebied van de seksu-
aliteit een moerassig en donker gebied is, dat feitelijk geheel besmet is. 
Zullen we het woord ‘zonde’ dan maar helemaal afschaffen, en zeker in de 
publieke sfeer niet meer gebruiken? Ik ken geen politicus of bestuurder 

Het belang van een gezonde 
zondeleer in de politiek

De auteur is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit.

Er is geen politicus of bestuurder die het waagt om het woord 
‘zonde’ in de mond te nemen. De mens bevrijdt zich echter 
niet van het kwaad door erover te zwijgen, noch door het 
kwaad bij een bepaalde groep te lokaliseren. Voor de poli-
tiek en voor de christendemocratie is een gezonde zondeleer 
van groot belang. Het besef van het kwaad maakt ons rea-
listisch en behoedt ons voor utopieën. Voor cynisme is echter 
binnen een christelijk-democratisch geïnspireerde omgang 
met fenomenen van het kwaad geen plaats. Juist voor hen 
die putten uit het christelijk verhaal van Pasen, van overwin-
ning, van God die het werk van zijn hand niet laat schieten, 
is er reden tot hoop en blijmoedigheid.

door Kees van der Kooi
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die het waagt dit woord in de mond te nemen. Politiek is het onbruikbaar. 
Wel kennen we ‘zonde’ nog in de betekenis van verspilling. Wanneer sub-
sidiëring van een project niet zijn doel bereikt, is dat zonde van gemeen-
schapsgeld. Wanneer een goede fles wijn op de vloer kapotvalt roepen we: 
‘Wat zonde!’ In de verte klinkt een oorspronkelijke betekenis nog wel mee, 
maar ‘zonde’ schiet tegenwoordig zijn doel voorbij.

Fenomenen	van	het	kwaad

Even verlegen als met het woord ‘zonde’ zijn we ondertussen met feno-
menen van het kwaad. Daar zijn we niet van af. In de politiek, in de recht-
spraak, in het dagelijks nieuws hebben we er voortdurend mee te maken. 
In het voorbeeld van verspilling van gemeenschapsgeld wordt er wel 
onmiddellijk naar schuldigen gezocht, maar andere recente voorbeelden 
springen meer in het oog. Allereerst de financiële crisis, die niet alleen 
te wijten is aan wangedrag van bankiers, maar zeker ook te maken heeft 
met hebzucht, gebrek aan kritische zin en met de collectieve zucht naar 
vermeerdering van geld en goed. Dat hier kwaad in het geding is en des-
integratie het gevolg is, is duidelijk wanneer talloze mensen door deze 
crisis hun werk verliezen en vooral de jongere generatie nauwelijks de kans 
krijgt een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Durven we dit zonde te 
noemen? Als tweede voorbeeld noem ik de moord op Marianne Vaatstra. 
De moord was gruwelijk, maar minstens zo tekenend was en is de reactie 
van het publiek daarna, de pers, de vader van Marianne. Eerst werd de 
schuld gezocht bij asielzoekers, want een gewone Fries kon zoiets niet ge-
daan hebben. Toen na vele jaren bleek dat de dader een huisvader was die 
een paar kilometer verderop woonde, kwam het probleem: hoe kan iemand 
die zoveel lijkt op een gewone man, die vrouw en kinderen heeft, een boe-
renbedrijf runt, tot zoiets komen? Hij moest wel ziek zijn of een monster 
– hij moest vooral niet op ons lijken. Dat kwaad dichterbij ligt en als moge-
lijkheid onder handbereik is, is een op zijn minst lastige gedachte.

Lokalisering	van	het	kwaad

Kwaad, in welke vorm dan ook, willen we het liefst ergens lokaliseren. 
We lokaliseren het kwaad bij een bepaalde groep (bankiers, asielzoekers, 
buitenlanders, de regering, de vrije markt, moslims, Amerikanen, joden) 
of bij bepaalde personen. Hij heeft, of zij hebben het gedaan. Het kwaad 
ligt bij die ander: ‘Dáár moet u zijn; ik bedoelde het goed.’ Een dergelijke 
nette positionering van schuld en schuldigen maakt kwaad identificeer-
baar en overzichtelijk. Politiek en bestuur weten ervan mee te praten. 
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Bij elke ramp of groot ongeluk wordt onmiddellijk gevraagd naar de 
schuldigen, en de journalisten als de zedenmeesters van onze tijd staan 
klaar met de vraag of dit niet had kunnen worden voorkomen. Politiek en 
bestuur reageren meestal door te buigen voor deze reflex van behoefte 
tot lokalisering. Hun antwoord is nog meer controle en nog een protocol 
of wet erbij: protocollen als middel tot uitbanning van kwaad en tot be-
teugeling van mensen die niet te vertrouwen zijn. De protocollen zijn in 
aantal enorm toegenomen en moeten de burger het gevoel van veiligheid 
geven. Vele van die maatregelen hebben een goede zin, maar problema-
tisch is wat er mede gecommuniceerd wordt. De maatregelen suggereren 
dat alle risico en elke vorm van kwaad te voorkomen is. En nog iets an-
ders. Welbeschouwd functioneren de vele vormen van kwaliteitscontro-
les, veiligheidsprotocollen en de dikke laag van kwaliteitsmedewerkers 
in bedrijven een vorm van georganiseerd wantrouwen. Hoe vreemd! Het 
woord ‘zonde’ heeft in de publieke ruimte geen plek, maar tegelijkertijd 

is de mens in organisatie en bedrijf 
een wezen dat niet te vertrouwen is. 
Hij moet voortdurend worden ge-
controleerd. Dat kwaliteit ook inge-
slepen kan zijn, tot de beroepseer 
kan horen, habitus kan worden, 
lijkt vergeten.

Ik stel vast dat er sprake is van een 
merkwaardige paradox. Naarmate 

de samenleving minder plaats heeft voor erkenning van kwaad en zonde, 
wordt het georganiseerde wantrouwen jegens mensen in bedrijven en insti-
tuten groter. De omgang met kwalijk gedrag, met kwaad, blijkt lastig.

Geen	waarden	zonder	verhaal

In het cda wordt geregeld gesproken over de noodzaak van ‘waarden en 
normen’ en over de wenselijkheid om het ‘waarden-en-normendebat’ een 
nieuwe impuls te geven. Wat opvalt, is de uitsluitende focus op waarden en 
normen. Het discours in termen van waarden en normen is de laag waarin 
men met anderen kan spreken. Ik erken dat ten volle. Maar de onmacht 
ten aanzien van een gedeelde morele orde zou er wel eens mee te maken 
kunnen hebben dat de huidige politiek dit gesprek te abstract heeft ge-
maakt. Men heeft waarden en normen geabstraheerd van het onderliggend 
verhaal en het onderliggend verhaal onder de invloed van het heersend 
secularisme weggelaten. Het eigen verhaal is immers iets waar men in het 
publieke domein niet mee kan aankomen!? Men zou daarom twee keer 

Naarmate de samenleving 
kwaad en zonde minder erkent, 
groeit het georganiseerde  
wantrouwen jegens mensen in 
bedrijven en instituten
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moeten denken.1 Maar kan men waarden en het onderliggend verhaal 
scheiden? Nee, want het onderliggend verhaal is publiek van betekenis, 
zeker ook als het gaat om de omgang met kwaad.

Het probleem dat men ten aanzien van waarden en normen constateert, 
is dat in veel gevallen deze niet meer gedeeld lijken te worden. Vermoe-
delijk valt dat op heel wat terreinen mee. Niemand wil graag bestolen 
worden; niemand wil lijfelijk lastiggevallen worden. We willen graag 
een zorgvuldige behandeling en waar voor ons geld. Betrouwbaarheid, 
waarachtigheid en bescherming van de integriteit en rechten van de in-
dividuele persoon zijn waarden die elk graag op de eigen persoon ziet 
toegepast. Een probleem is echter dat het zojuist genoemde aspect van het 
onderliggend verhaal consequent buiten het blikveld blijft. Waarden en de 
daaruit voortkomende normen bestaan nooit in het luchtledige. Zij zitten 
ingebouwd in een verhaal, een omvattend verhaal over de mens, zijn doel, 
zijn bestemming en zijn oorsprong. Elk van die verhalen weet te vertellen 
wat goed is en wat kwaad. Zulke grote verhalen zijn in omloop, al wordt ten 
onrechte beweerd dat die grote verhalen zijn verdwenen.

Godsdiensten zoals jodendom, christendom en islam hebben hun eigen 
verhaal, oosterse godsdiensten bieden weer een heel ander verhaal. Daar-
naast zijn er vele ‘ismen’ die als ideologie evenzeer een eigen verhaal over 
mens en wereld bieden, zoals liberalisme, socialisme, humanisme, allerlei 
vormen van esoterisme, naturalisme, secularisme en sciëntisme. Het zijn 
bronnen waaruit wordt geput en elementen uit diverse verhalen worden 
samengesmeed tot een nieuw verhaal. Als het gaat om vragen van werk, 
inkomen, pensioen, pensioenleeftijd, prenatale screening op het syn-
droom van Down en andere prenataal op te sporen afwijkingen, het aantal 
zelfmoorden in ons land, de vierde levensfase en het levenseinde, Europa, 
de inzet van militairen in oorlogssituaties, drones en noem maar op, dan 
vormen de waarden die men meebrengt veelal onderdeel van een verhaal. 
Dat verhaal blijft vaak onzichtbaar en is dikwijls een weefsel dat men zelf 
nauwelijks beseft. Soms komt het ineens op en blijkt het van onschatbare 

betekenis. Zoals in de beroemde 
redevoering van Martin Luther King 
van 28 augustus 1963, waar het oud-
testamentische verhaal van bevrij-
ding en gerechtigheid de eigen 
maatschappelijke werkelijkheid in 
een fel licht zette. De rede ‘I have a 

dream’ is een schoolvoorbeeld van profetie. Zo’n bijzonder gebeuren valt 
niet te organiseren; ineens is het er. Maar de man die als profeet werd ge-
bruikt, had wel een verhaal. Politiek die wat waard is, heeft een verhaal en 
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aarzelt niet ermee voor de dag te komen. Wie geen verhaal heeft, blijft als 
politicus op het beslissende moment machteloos.

De	politieke	betekenis	van	een	gezonde	zondeleer

Het is hier niet mogelijk een overzicht te geven van de wijze waarop andere 
godsdiensten en ideologieën of als levensverhaal verpakte ‘modellen’ tegen het 
kwaad aankijken. Ik zal daarom in kort bestek schetsen wat de christelijke theo-
logie in dit opzicht te bieden heeft. Om maar direct de kaarten op tafel te leggen: 
zij biedt een ‘gezonde’ zondeleer. Gezond is een zondeleer als die de voortgang 
van het leven dient, kwaad terugdringt, in conflict een uitweg biedt, hande-
lingsaanwijzingen geeft en het bestaan van mensen niet kapot laat gaan.

Zonde is uitdrukking van een relatiebreuk
Zonde is in de christelijke theologie niet allereerst een moreel begrip, maar 
een religieus begrip. Dat gaat dwars in tegen wat de meeste mensen denken. 
Bij zonde denkt men aan wat wel en niet mag. Aan geboden en verboden in 
meervoud, vaak kruimelzonden, die opgebiecht moeten worden en waar-
voor vergiffenis moet worden gevraagd. Deze betekenis kan zonde zeker 
hebben, maar belangrijker is een ander begrip van zonde, namelijk zonde 
als relatiebreuk. Het Bijbelse verhaal van relatie- of vertrouwensbreuk is het 
verhaal van Adam en Eva in het paradijs (Genesis 1-3). Dat verhaal geeft als 
het ware een röntgenfoto van de menselijke conditie. De mens in dat verhaal 
vertrouwt het niet. Die laat zijn oor hangen naar de stem die zegt dat hij er 
helemaal alleen voor staat en er zelf voor moet zorgen dat het wat wordt. 
Diegene moet zichzelf veiligheid geven, en alles zelf in beheer nemen. Dat 
gaat dwars in tegen het Bijbelse oerverhaal dat de mens schepsel is en dat 
de Schepper gunnend is. Het bestaan begint ermee dat God ruimte schept, 
vanuit een overvloed. En Hij wil die mens erin laten delen. God is daarmee 
de eerste en de mens doet mee in de rol van tweede, van partner, die in al zijn 
menselijkheid het mag hebben van wat hem aan leven wordt gegeven. Daar-
mee staat de mens niet in de rol van regisseur, die het geheel overziet, maar 
is hij een speler, die zijn rol mag meespelen. De erkenning van deze beper-
kingen dient de humaniteit. Mensen zijn geen goden.

Het bestaan zelf is niet slecht
Wanneer zonde allereerst iets te maken heeft met relatiebreuk, met een 
vervreemding, die heel diep met het bestaan verweven is, dan kunnen twee 
gevolgtrekkingen worden gemaakt.
Allereerst: dit bestaan is zelf niet slecht of verwerpelijk. Het is in al zijn 
kwetsbaarheid goed. Dat is een hele opluchting. Zonde en vervreemding 
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zijn bijkomend. De fundamentele goedheid van het bestaan is bepaald 
niet iets vanzelfsprekends. Er zijn levensbeschouwelijke systemen (gnos-
tiek, vormen van boeddhisme en hindoeïsme) die het bestaan als zodanig 
van minder allooi vinden. Deze wereld is een afvalproduct van een hoger 
zijn. Deze wereld is de drab onder aan een overlopende emmer. Deze 
wereld is simpelweg niet goed; ze is zelf een vorm van kwaad. Het christe-
lijk perspectief maakt scherp onderscheid tussen schepsel en zonde. De 
mens mag dan zonde doen en het wantrouwen mag diep steken, maar zijn 
bestaan is geen zonde. Onze natuur is van den beginne niet zondig. Die 
onderscheiding tussen schepping en zonde is een van de zonnigheden 
van de christelijke leer. Het leven mag en moet zelfs beaamd worden. Dat 
heeft heel praktische en publieke betekenis. Geen kwaaddoener, geen mis-
dadiger, geen zondaar mag met zijn daden vereenzelvigd worden. In ons 
strafrecht is dat neergelegd doordat ook de dader zijn rechten houdt. De 
misdadiger is niet ineens vogelvrij, ook niet de oorlogsmisdadiger, noch 
de moordenaar van Marianne Vaatstra. Jasper S. blijft mens, voor wie God 
verantwoording neemt. In het verhaal van Kaïn en Abel (prototype van 
moordpartijen) treedt God in voor Kaïn, als hij bang is dat hij voortaan 
vogelvrij zal zijn.

Een tweede gevolg van de stelling dat zonde vervreemding is, is dat 
we ons er niet zo gemakkelijk aan kunnen onttrekken. We hebben er zelf 
deel aan. We zijn geen onbeschreven blad, we zijn zelf als deel van de sa-
menleving onderdeel van structuren van wantrouwen, zelfhandhaving, 
hebzucht, afgunst en structureel onrecht. We onttrekken onszelf daar niet 
zomaar aan, hoe graag we dat ook zouden willen. We doen eraan mee en 
voeden ze. Niemand heeft schone handen.

Er is reden tot hoop
Er is reden tot hoop. In het optreden van Jezus vinden we het onderscheid 
tussen zonde en zondaar terug. God maakt onderscheid tussen de dader 
en zijn daden, tussen zondaar en zonde. Paulus heeft juist dit onderscheid 
opgepakt toen hij het had over rechtvaardiging. God laat de moord op Jezus, 
de gezondene, niet op de mensheid zelf neerkomen, maar ondergaat zelf de 
macht van dood en vervreemding. Daarmee komt een knak in de macht van 
vervreemding als bij alle menselijke vervreemding God toch vasthoudt en 
doorzet met deze Ene. Voor een christendemocratische visie op het mense-
lijk bestaan is dat verhaal van Gods overwinning belangrijk. Vanuit de be-
lofte van genade en gunst kijken we de wereld in, ook naar kwaad. De macht 
van het kwaad en vervreemding is reëel. Ze zijn echter niet laatste macht 
noch hebben ze het laatste woord. Voor cynisme en sarcasme is binnen een 
christelijk-democratisch geïnspireerde omgang met fenomenen van kwaad 
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geen plaats. Juist voor hen die putten uit het christelijk verhaal van Pasen, 
van overwinning, van God die het werk van zijn hand niet laat schieten, is 
er reden voor hoop, voor ruimte, voor blijmoedigheid. Die mens, ook de 
kwaaddoener, is bij God niet enkel voorwerp van straf, verwerping, maar al-
les is erop gericht om een doorgang te vinden naar de toekomst.

Benoem het kwaad
Een dergelijke visie op zonde maakt realistisch. Kwaad is niet een fictie; het 
is echt, voelbaar en heeft vaak langdurige en hardnekkige effecten. Kwaad 

moet daarom benoemd en weer-
staan worden. Daarmee pleit ik voor 
een realisme dat juist in de politiek 
en bij praktische problematiek het 
handelen kan sturen. We kunnen 
niet de suggestie wekken dat we al 
het kwaad kunnen uitbannen. We 
zouden dan vervallen in de mythe 
van de maakbaarheid. Veel is te 

organiseren, maar niet alles. En zeker is het leven hier niet ‘volmaakbaar’. 
Dat hoeft allerminst tot berusting te leiden, zeker niet wanneer een poli-
tieke beweging geworteld is in de christelijke traditie. Het Bijbelse verhaal 
is het verhaal van hoe God ervoor gaat en de vervreemding te lijf gaat. Dat 
betekent enerzijds dat we wakker worden gehouden door de notie van het 
Koninkrijk van God, waar mensen tot hun recht komen, en anderzijds dat 
we niet in utopiedenken vervallen. Dat houdt ons in beweging en geeft 
voeding aan een blijmoedig realisme dat kwaad kwaad durft te noemen 
zonder in wanhoop te vervallen.

Streef naar herstel
Waar mensen elkaar kwaad doen, moet er zo veel mogelijk hersteld wor-
den. Dat heeft tot doel dat ook de dader weer zijn plek in het systeem in-
neemt. De taakstraf acht ik een middel dat tegen de achtergrond van de 
klassieke (anselmiaanse) verzoeningsleer uitstekend valt uit te leggen. 
Tegelijkertijd lopen we daar tegen grenzen aan die met ons mens-zijn 
samenhangen. Sommige daden zijn onherstelbaar. Voor sommige zaken 
lijkt verzoening niet haalbaar. Daadwerkelijke verzoening en een begin 
van herstel is dan iets wat buiten het bereik ligt. We kunnen denken aan de 
Shoah, we kunnen denken aan incest, aan moord of ongeval door schuld. 
In het Midden-Oostenconflict is de haat wederzijds zo diep en groot dat er 
geen uitzicht lijkt. Sommige vrouwen zijn door hun vader, oom of broer zo 
geschonden dat ze er hun leven lang de gevolgen van dragen. Het christe-

Kwaad is niet een fictie; het is 
echt, voelbaar en heeft vaak 
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benoemd en weerstaan worden



Kees	van	der	Kooi

Het belang van een gezonde zondeleer in de politiek

37

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

lijke verhaal biedt ons dan weer de mogelijkheid een realistisch en helder 
onderscheid te maken. Wij zijn God niet. De mens is God niet. Bij God zijn 
oordeel en voortgang veilig. Ondertussen is het aan ons om de schade zo 
veel mogelijk te beperken en de boel zo veel mogelijk leefbaar te houden. 
Zeg maar: damage control. Dat is wat politici en bestuurders moeten doen 
in ingewikkelde vastgelopen situaties. Dat is een belangrijk werk. Het is 
precies het werk waartoe een christendemocratische levensvisie de moed 
en aansporing geeft, zonder cynisme en met volharding.

Er is veel goeds
Ten slotte zet een christelijke zondeleer zoals gezegd het woord ‘zonde’ 
niet voorop. Voorop in dit verhaal gaan leven en genade. Dat heeft het pri-
maat in het verhaal van God en de wereld. Zonde is bijkomend en is nooit 
en nergens het enige woord. Gods genade zit minstens zo diep, zo niet die-
per in het menselijk leven. We stuiten daar elke dag op. Abraham Kuyper 
heeft dat uitgewerkt in zijn theorie van de algemene genade, de Gemeene 
Gratie.2 Er is nu al een beweging die tegen de vervreemding en de desinte-
gratie ingaat. God stuit de doorwerking van de zonde, en Hij is erop gericht 
dat zijn schepping als geheel tot bloei komt. God laat het niet zitten. Bij 
Kuyper stoelde deze leer op de ervaring dat de wereld meevalt; de wereld 
valt mee, de kerk valt tegen. Gezien het verhaal dat de kerk hoort, zou je 
daar meer verwachten, gezien het feit van de zonde zou je in de wereld 
zelfs meer kwaad verwachten. Maar dat loopt anders. We komen heel veel 
goeds tegen en heel goede mensen. Een dergelijke leer bood de mogelijk-
heid om met open vizier en zelfs verwachting de wereld in te gaan. Ik zou 
die theorie nu anders formuleren, meer in termen van Gods Geest die aan 
het werk is, maar praktisch komt het op hetzelfde neer. God geeft er de brui 
niet aan, en dat betekent dat wij Gods werkingen zomaar kunnen tegen-
komen. Kwaad is een schaduwfenomeen. Je moet het serieus nemen, maar 
niet absoluut. Voor de politiek betekent dit dat er met allerlei mensen en 
bewegingen valt samen te werken. Er is veel goeds in de wereld. God heeft 
mens en wereld niet verlaten. De bestuurder, de manager en de politicus, 
de leidinggevende moeten dat goed in hun oren knopen. De mensen met 
wie we samenwerken zijn niet in de eerste plaats lui, onverantwoordelijk 
of te wantrouwen. We kunnen de werking van Gods Geest tegenkomen op 
allerlei plekken en onverwacht. Vanuit die houding kan het kwade tegen-
gegaan worden en de leefbaarheid van het leven bevorderd.

 Noten

1 Zie Gerrit de Kruijf, Waakzaam  
en nuchter. Over christelijke ethiek  

in een democratie. Baarn: Ten Have, 
1994.

2 Abraham Kuyper, De Gemeene Gratie 
(drie delen). Leiden: Donner, 1902.
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Maakt	men	zich	zorgen	over	‘de	moraal’ of ‘de normen en waarden’, 
dan kan het om zeer uiteenlopende zaken gaan, van vraagstukken van 
goed en kwaad (euthanasie, abortus, seksualiteit, handel, oorlog) tot voor-
beelden van het niet voldoen aan alom aanvaarde eisen van medemense-
lijkheid of regels van goed gedrag (gewetenloosheid, agressie, onverschil-
ligheid). Ik wil het vooral over het laatste hebben en dan vooral over zorgen 
over de wijze waarop we in Nederland met elkaar omgaan. Dat omvat nog 
steeds veel, maar ik ga het in ieder geval niet hebben over medische ethiek, 
de vrije liefde en de jacht.

Na een schets van ontwikkelingen in morele onrust en onzekerheid sinds 
het begin van de jaren zeventig, laat ik voor de afgelopen jaren zien hoe zich 
zorgen hebben ontwikkeld over de wijze waarop we samenleven in Neder-
land, om welke onderwerpen het dan gaat en wie zich vooral zorgen maken. 
Ik zal dat zonder veel omhaal van woorden doen aan de hand van enquête-

Zorgen van Nederlanders  
over de moraal

De auteur is hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van 
de sector Participatie, Cultuur en Leefomgeving van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (SCP).

Sinds 1980 ziet voortdurend zo’n 60 procent van de burgers 
de normen en waarden achteruitgaan in Nederland. We moe-
ten geen spontane massale verbetering van de omgangsvor-
men en opbloei van solidariteit verwachten. De basis voor 
moreel herstel moet eerder gezocht worden in de overtuigende 
bestrijding van de hebzucht aan de top. Zo’n aanpak zou een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van 
de fatalistische overtuiging dat het met de omgangsvormen 
alleen maar achteruit kan gaan.

door Paul Dekker
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materiaal.1 Daarna ga ik dieper en meer beschouwend in op de relatie tussen 
deze zorgen en de financiële en economische crisis. Welke relaties worden in 
de publieke opinie gelegd tussen moraal en crisis en welke mogelijkheden 
biedt de crisis om wat aan de moraal te doen en het moreel te verbeteren?

Achteruitgangsgeloof

scp-enquêtes van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (cv) 
sinds 1975 en een daaraan voorafgaand onderzoek uit 1970 bieden de moge-
lijkheid om het morele zelfbewustzijn van Nederland gedurende meer dan 
vier decennia te volgen. Dat doen we met drie grafieken.2 Figuur 1 en 2 tonen 
de reacties op stellingen die van morele onzekerheid getuigen. Tussen 1970 
en 1998 neemt de steun voor beide stellingen af, maar in 2004 is die weer 
groter geworden. Helaas ontbreken metingen tussen 1998 en 2004, maar 
waarschijnlijk speelt hier de ‘Fortuyn-revolte’ van 2001-2002 een rol. Op 
meer gebieden is er dan een toename van onzekerheid en ontevredenheid 
en vermindering van (zelf )vertrouwen in ons land te signaleren. In de jaren 
na 2004 neemt de steun voor beide stellingen weer af, en bij de laatste metin-
gen, in 2012/13, is die nog steeds iets hoger dan in 1998, maar duidelijk lager 
dan in 1970. Nu weet 43 procent ‘soms niet meer waar je aan toe bent’ als 
het gaat om wat goed en verkeerd is (56 procent in 1970) en weet 36 procent 
‘nauwelijks meer wat goed en wat slecht is’ (45 procent in 1970). Qua moreel 
zelfvertrouwen is er per saldo dus wel winst geboekt in de afgelopen 43 jaar, 
maar geldt dat ook voor ons vertrouwen in de moraal van de anderen?

Figuur	1.	‘Er	zijn	zoveel	verschillende	opvattingen	over	wat	

goed	en	wat	verkeerd	is,	dat	je	soms	niet	meer	weet	waar	je	aan	

toe	bent.’	Antwoorden	in	%	van	18-70-jarigen,	1970-2013.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, cv 1975-2012/13.
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Figuur 3 toont de aanhang voor drie visies op de morele ontwikkelin-
gen in Nederland. Dat de opvattingen over ‘gedrag en zeden’ of ‘de nor-
men en waarden’ (beide formuleringen leveren in 2010/11 een nagenoeg 
identieke verdeling van antwoorden op) achteruitgaan, daarover is een in 
omvang wisselende meerderheid het sinds 1980 wel eens. In 1970 was dat 
nog een minderheid. Toen vond maar liefst 23 procent van de ondervraag-
den dat de opvattingen over gedrag en zeden vooruitgingen. Achter dat 
optimistische idee schaart zich sinds de eeuwwisseling hoogstens nog 5 
procent van de Nederlanders.

Niet alleen in Nederland ziet een meerderheid die normen en waar-
den achteruitgaan. Zo levert in de als optimistisch bekendstaande 
Verenigde Staten de vraag ‘Right now, do you think the state of moral 
values in the country as a whole is getting better or getting worse?’ van 
Gallup in 2013 maar liefst 72 procent ‘getting worse’ op en slechts 20 
procent ‘getting better’.3

Figuur	2.	‘Alles	verandert	hedentendage	zo	snel,	dat	men	vaak	

nauwelijks	meer	weet	wat	goed	en	wat	slecht	is.’	Antwoorden	in	

%	van	18-70-jarigen,	1970-2013.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, cv 1975-2012/13.
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‘Samenleven’	als	probleem,	sterk	punt	en	politieke	prioriteit

In het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) vragen we mensen 
sinds begin 2008 elk kwartaal om in trefwoorden aan te geven wat ze de 
grootste maatschappelijke problemen vinden, wat sterke punten, en wat 
onderwerpen die hoog op de Haagse politieke agenda zouden moeten 
komen. Per vraag kan men maximaal vijf onderwerpen formuleren en wij 
categoriseren die daarna in vijftien rubrieken.4 Een van de categorieën is 
‘samenleven, normen en waarden’, hier verder kortweg aan te duiden als 
‘Omgangsvormen’. Bij de problemen gaat het dan om zaken als onverschil-
ligheid en intolerantie; bij de sterke punten onder andere om openheid en 
saamhorigheid; en bij de politieke agenda bijvoorbeeld om de aanpak van 
agressie en het tegengaan van discriminatie.

Figuur 4 biedt inzicht in omvang en ontwikkelingen van de categorie 
Omgangsvormen sinds het begin van het onderzoek in 2008. Daarbij corri-
geren we voor de omstandigheid dat mensen verschillende aantallen on-
derwerpen noemen. We laten iedereen even zwaar meetellen. Als iemand 
maar één probleem noemt, telt dat vijfmaal zo zwaar mee als een van vijf 
genoemde problemen. Op deze wijze meten we Omgangsvormen als per-

Figuur	3.	‘Sommige	mensen	zijn	van	mening	dat	de	opvattingen 
over gedrag en zeden	(tot	en	met	2010/11)	/	normen en waarden	

(vanaf	2010/11)	in	ons	land	steeds	meer	achteruitgaan,	anderen	

vinden	juist	dat	het	er	beter	op	wordt.	Wat	is	uw	mening	

hierover?’	Antwoorden	in	%	van	18-70-jarigen,	1970-2013.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, cv 1975-2012/13.
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Onderwerpen betreffende Omgangsvormen worden vooral naar voren 
gebracht in antwoord op de vraag naar de grootste problemen – tot het 
derde kwartaal van 2013 was het de best gevulde categorie van het nationale 
probleembesef, maar toen werd de eerste plaats overgenomen door de 
categorie ‘inkomen en economie’.5 Minder populair zijn Omgangsvormen 
als gevraagd wordt naar de sterke punten van Nederland, al is het hier 
doorgaans ook de grootste categorie. Veel minder komen Omgangsvormen 
aan de orde als gevraagd wordt naar belangrijke punten voor de Haagse po-
litieke agenda. Daarvoor acht men onderwerpen met betrekking tot zorg, 
inkomen en veiligheid veel belangrijker. In de afgelopen jaren zijn Om-
gangsvormen minder belangrijk geworden als politieke prioriteit en dat 
is ongetwijfeld een gevolg van de crisis en de onrust over bezuinigingen, 

centage van het nationaal probleembesef, als percentage van de nationale 
trots, en als gewenst percentage van de politieke agenda. Bij de problemen 
zijn naast de ontwikkelingen voor de hele bevolking met stippellijnen ook 
de ontwikkelingen voor de hoger opgeleiden (ongeveer 60 procent) en la-
ger opgeleiden (ongeveer 40 procent) vermeld.

Figuur	4.	Omgangsvormen	als	aandeel	van	het	nationale	

probleembesef,	de	nationale	trots	en	de	gewenste	politieke	

agenda.	Bevolking	van	18+	in	2008-2013	(kwartalen).

Bron: cob 2008/1-2013/3.
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werk en inkomensontwikkelingen. Men wil daar meer politieke aandacht 
voor en dat gaat per definitie ten koste van andere onderwerpen. Dat speelt 
ook bij de stijgende tendens bij de sterke punten (we zijn wat minder trots 
op de economische prestaties en het sociale vangnet) en natuurlijk bij de 
problemen. De crisis eist meer aandacht op en laat minder ruimte voor 
morele zorgen. Dat geldt zeker voor de lager opgeleiden, waar in het derde 
kwartaal 12 procent van het probleembesef morele kwesties betreft; in 2009 
en 2010 was dat nog meer dan 20 procent. In de hele periode is er bij hoger 
opgeleiden meer aandacht voor samenleven, normen en waarden.

Om welke kwesties gaat het nu specifiek? Dat is op basis van onze enquête-
gegevens moeilijk te zeggen omdat we daarin alleen om trefwoorden vragen 
en niet om argumenten. Figuur 5 laat de meest gebezigde woorden zien. ‘Res-
pect’ is het meest gebruikte woord (143), gevolgd door ‘agressie’ (104) en ‘ego-
ïsme’ (101), maar ‘intolerantie’ (88) zou het winnen als we daar (‘geen’, ‘gebrek 
aan’ enzovoort) ‘tolerantie’ (69) bij optellen. Figuur 4 liet zien dat hoger opge-
leiden vaker problemen van het samenleven formuleren dan lager opgeleiden. 
De woorden die ze gebruiken verschillen echter niet sterk; lager opgeleiden 
hebben het wat vaker over (gebrek aan) respect en over agressie, hoger opgelei-
den wat vaker over intolerantie en individualisme/individualisering.

Figuur	5.	De	25	meest	gebruikte	woorden	in	2013	als	mensen	

problemen	van	het	samenleven	formuleren.

Bron: cob 2013/1-3. (De woorden zijn alfabetisch geordend, en hoe groter 
het woord, hoe meer het wordt gebruikt.)
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Wie	maken	zich	vooral	zorgen?

De visie dat het achteruitgaat met de normen en waarden (figuur 3) en het 
aandeel van Omgangsvormen in het probleembesef zijn twee verschil-
lende manieren om morele zorgen te meten. In tabel 1 vergelijken we hoe 
groepen zich daarop onderscheiden met actuele gegevens.

Tabel	1.	Opvattingen	in	2012-2013	in	de	bevolking	van	18	jaar	en	ouder.

% met de overtuiging 
dat de normen en 
waarden achteruitgaan 
(cv 2012/13) 

Omgangsvormen als 
% van het nationaal 
probleembesef (cob 2013)

allen 61 19

man 62 18

vrouw 61 20

18-49 jaar 55 20

50+ 68 19

lager opgeleid 68 16

hoger opgeleid 52 23

niet stedelijk 63 18

stedelijk 60 21

cda 68 20

PvdA 52 24

sp 65 16

vvd 62 22

pvv 84 6

cu – 31

D66 48 28

50plus – 13

niet-stemmers 63 15

Bronnen: cv 2012/13 (n = 2713); cob 2013/1-3 (n = 3369); – = aantal respon-
denten kleiner dan 100.
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De beide seksen en mensen in een meer of minder stedelijke omgeving 
onderscheiden zich nauwelijks van elkaar. Ouderen en jongeren doen dat 
ook niet als het om de grootste maatschappelijke problemen gaat, maar 
wel bij de visie op de ontwikkelingen: ouderen zijn hier pessimistischer 
gestemd. Bij andere onderscheidingen wijzen de indicatoren in tegenge-
stelde richting. Lager opgeleiden zijn pessimistischer, maar zoals we al 
zagen, noemen hoger opgeleiden relatief meer kwesties van normen en 
waarden als grootste problemen. Bij de partijvoorkeuren (‘Wat zou u gaan 
stemmen als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn?’) valt de pvv-aanhang 
op door het meeste pessimisme over de ontwikkeling van normen en waar-
den én de minste aandacht voor Omgangsvormen als grootste maatschap-
pelijke problemen (vooral ten gunste van meer problemen in de categorie 
‘immigratie en integratie’). D66’ers zijn het minst pessimistisch gestemd, 
maar noemen na de aanhang van de ChristenUnie het meest Omgangs-
vormen als probleem. cda-kiezers zien de normen en waarden vaker dan 
gemiddeld achteruitgaan, maar ze formuleren niet vaker dan anderen 
kwesties daaromtrent als grootste problemen. De posities van de cda’ers 
en D66’ers zouden er wel eens uit voort kunnen komen dat ‘normen en 
waarden’ in Nederland een nogal gepolitiseerd begrippenpaar zijn gewor-
den: een soort conservatief/confessioneel waarmerk waar je op aanslaat als 
cda-sympathisant, ook al heb je geen grote problemen met de omgangs-
vormen, en dat je blijft mijden als linksliberaal, ook al loop je over van die 
problemen. Hoe dat ook zij, de relaties tussen morele zorgen en politieke 
voorkeuren verdienen meer onderzoek, maar dat is iets voor een andere 
keer.6

De	crisis	als	kans?

Interessanter is nu de relatie tussen morele zorgen en de economische 
crisis. Toen we in het begin van de financiële crisis eind 2008, begin 2009 
in focusgroepen van het cob	met mensen spraken over de ontwikkelin-
gen, werd er vaak een positieve relatie gelegd. Als we het materieel wat 
minder zouden krijgen, zouden we ons misschien ook eens minder op het 
materiële gaan richten, minder individualistisch worden en meer saam-
horigheid ontwikkelen. Minder tweede auto’s en derde vakanties en meer 
gezelligheid en solidariteit. Gesteld voor de keuze of de omgangsvormen 
of de economische ontwikkelingen de zorgwekkendste waren, werd toen 
en in de jaren erna ook steevast gekozen voor de omgangsvormen. De eco-
nomische problemen vielen nog wel mee en zouden we wel oplossen; de 
morele waren ernstiger en er lagen harde culturele trends van toenemend 
individualisme en materialisme aan ten grondslag, waar we sociaal geen 
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greep meer op hebben en op welk gebied we ook niets van de overheid kun-
nen verwachten, behalve misschien wat meer handhaving van regels. De 
onmacht om er iets aan te doen is de kern van een breder maatschappelijk 
onbehagen.7 Toen we in 2012 en 2013 in de cob-focusgroepen doorvroegen 
over de relaties tussen de ‘morele en economische crisis’, bleek de aanvan-
kelijke hoop op de corrigerende werking van de economische teruggang 
vrijwel vervlogen.8 De economische crisis werd nu eerder geduid als een 
gevolg van de toegenomen hebzucht en onverschilligheid en ook werd de 
angst geuit dat mensen voor het behoud van hun baan en welvaart juist 
nog harder voor hun eigenbelang zouden gaan opkomen: ‘Iedereen vecht 
voor zijn eigen hachje’, ‘Bij de bezuinigingen let je er toch vooral op hoe je 
zelf getroffen wordt.’

Op de ranglijst van grootste maatschappelijke problemen zijn medio 
2013 door de crisis omgangsvormen van de eerste plaats verdrongen door 
economische kwesties. De publieke opinie heeft zich lang verzet tegen het 

cynische inzicht van Bertolt Brecht, 
maar lijkt nu toch toe te geven: ‘Erst 
kommt das Fressen, dann kommt 
die Moral.’ Of valt het met dat cy-
nisme nog wel mee? Is het toch 
hoopgevend dat veel mensen in het 
gebrek aan moraal de oorzaak van 
de economische crisis zien? We 
moeten geen spontane massale ver-
betering van de omgangsvormen en 
opbloei van solidariteit verwachten. 

De basis voor moreel herstel moet eerder gezocht worden in de aanpak van 
de hebzucht aan de top. ‘Bonussen’, ‘graaiers’ en ‘zakkenvullers’: het zijn 
al tijden de rode lappen in elke cob-focusgroepdiscussie over hoe het gaat 
met Nederland. Dat er ondanks allerlei goede beleidsvoornemens in een 
tijd dat de crisis voor grotere groepen harder voelbaar wordt nog steeds zo 
vaak over exorbitante beloningen wordt bericht, bewijst voor menigeen 
de hopeloosheid van onze morele situatie. Een overtuigende verbetering 
van de omgangsvormen aan de top zou een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de bestrijding van de fatalistische overtuiging dat het met de 
omgangsvormen alleen maar achteruit kan gaan.

Besluit

We begonnen dit artikel met de signalering van een per saldo over de afge-
lopen vier decennia toegenomen vertrouwen in ons eigen moreel kompas, 

De publieke opinie heeft zich 
lang verzet tegen het cynische 
inzicht van Bertolt Brecht, 
maar lijkt nu toch toe te geven: 
‘Erst kommt das Fressen, dann 
kommt die Moral’
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maar een geenszins afgenomen scepsis over de moraal van de anderen. 
Sinds 1980 ziet voortdurend zo’n 60 procent de normen en waarden achter-
uitgaan in ons land. Meer kwalitatief onderzoeksmateriaal van de afgelopen 
jaren maakt aannemelijk dat men daarbij niet zozeer denkt aan expliciet 
morele kwesties als abortus of de aard van en trouw in het huwelijk, maar 
vooral aan hoe we als bewoners van hetzelfde land respectloos en onzorgvul-
dig met elkaar omgaan. In de ogen van die bewoners heeft de economische 
crisis daarin nog geen verbetering gebracht, sterker, dreigt ze de situatie te 
verslechteren. Maar misschien biedt de crisis nog een kansje voor de poli-
tiek, niet door opnieuw op het belang van normen en waarden te gaan tam-
boereren, maar door te laten zien dat verbetering van normen en waarden 
mogelijk is, te beginnen met een overtuigende bestrijding van het exorbi-
tante en ook wel exhibitionistische materialisme aan de bovenkant.

 Noten

1 Zie voor een bredere benadering inclu-
sief (doorverwijzingen naar) literatuur 
en vergelijkingen met het buitenland P. 
Dekker, J. de Hart en P. de Beer m.m.v. C. 
Hubers, De moraal in de publieke opinie. 
Den Haag: scp, 2004.

2 In het onderzoek van 2010/11 zijn 
formuleringen van stellingen en ant-
woorden iets aangepast en toen aan de 
helft van de respondenten voorgelegd; 
in 2012/13 kregen alle respondenten 
de nieuwe vragen. Ik gebruik hier de 
oude formuleringen en heb de gege-
vens van 2012/13 geijkt met gegevens 
van 2010/11.

3 Zie www.gallup.com /poll/162740/
ameri cans-outlook-moral-values-
pessimistic.aspx.

4 Het actueelste overzicht in Burgerper-
spectieven 2013|3, Den Haag: scp, 2013. 
Deze en andere cob-publicaties zijn te 
vinden op www.scp.nl.

5 Grote publieke zorgen over de Om-
gangsvormen zijn ook niet uniek voor 
Nederland; zie bijvoorbeeld voor het 
Verenigd Koninkrijk E. Clery en J. Stock-
dale, ‘Is Britain a respectful society?’, 
in: A. Park e.a. (red.), British social at-
titudes. The 25th report. Londen: Sage/

NatCen, 2009, pp. 203-223; voor Australië 
P. Smith, T.L. Phillips en R.D. King, In-
civility. The rude stranger in everyday 
life. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010); en voor de Verenigde Staten 
het jaarlijkse onderzoek Civility in 
America (www.webershandwick.com). 
In deze onderzoeken gaat het vooral 
om ‘alledaags’ onfatsoenlijk gedrag en 
minder om uitzonderlijke vormen van 
agressie of gebrek aan solidariteit.

6 Bij nader onderzoek moet er ook reke-
ning worden gehouden met de overlap 
tussen kenmerken in de tabel (zouden 
D66’ers ook afwijken als ze gemiddeld 
niet jonger en hoger opgeleid zouden 
zijn?) en met verschillen in levenshou-
ding (zijn pvv’ers misschien over de 
hele linie pessimistischer?).

7 P. Dekker en J. den Ridder, ‘Slotbe-
schouwing’, in: P. Dekker en J. den 
Ridder (red.), Stemming onbestemd. Den 
Haag: scp, 2011, pp. 173-185.

8 Burgerperspectieven 2012|3, pp. 10-12; 
Burgerperspectieven 2013|2, pp. 33-35. 
Wordt gevraagd naar positieve kanten 
van de economische crisis, dan komen 
geënquêteerden en focusgroepdeel-
nemers ook wel met zaken als meer 
gemeenschapszin, maar dat lijkt vaak 
meer bedacht dan ervaren.
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Commissioner Hans van Vliet is de comman-

dant van het Leger des Heils in Nederland. 

Een organisatie waar, naast de 5000 heilssol-

daten, zo’n 5500 professionele medewerkers 

actief zijn in de zorg- en welzijnsbranche. 

Daarnaast werken er voor het Leger des Heils 

nog eens ongeveer 5000 vrijwilligers. Passie 

vormt voor Van Vliet de grootste drijfveer in 

zijn leiderschap, en: ‘Je moet niet altijd den-

ken dat je het beter weet.’

‘We leven in een tijd waarin de invloed 

van de christelijke traditie steeds minder 

wordt. En daarmee ook het aanspreken van 

de samenleving vanuit de christelijke mo-

raliteit. Toch willen we vanuit het Leger des 

Heils onze missie blijven vervullen. Onze 

boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Onze 

dienstverlening wordt gestimuleerd door de 

liefde tot God. Onze opdracht is het Evange-

lie van Jezus Christus te prediken en in Zijn 

naam menselijke nood te lenigen zonder 

enige vorm van discriminatie. We zijn een 

van de weinige organisaties die de mouwen 

dagelijks opstropen voor de grote groep 

kansarmen in onze samenleving, en ik zou 

wensen dat dat meer gebeurt. Als we bijvoor-

beeld weten dat bijna twee miljoen Neder-

landers zich eenzaam voelen, dan kunnen 

we niet achter onze voordeuren wegkruipen. 

En daarom kloppen we op deuren en roepen 

we door brievenbussen. Samenleven doe je 

nu eenmaal niet alleen.’

* * *

Als leider van het Leger des Heils in Neder-

land is het volgens de commandant absoluut 

nodig om de ontwikkelingen binnen de or-

ganisatie en in de samenleving op de voet te 

volgen. ‘Het Leger des Heils is er voor de an-

der. Dat betekent dat je moet weten wat er om-

gaat in die ander. Wat er speelt in zijn of haar 

leven. De mensen bij het Leger des Heils vor-

men eigenlijk de “sociale thermometer” van 

Hans	van	Vliet	(1952)

Commandant van het Leger des Heils in Neder-
land en Tsjechië.

INtermezzo
Hans van Vliet

‘Je moet als leider niet altijd denken dat 
je het beter weet’
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Nederland. Zij constateren ontwikkelingen, 

signaleren noden en vertalen dat naar dage-

lijks handelen. Daar moet ik van op de hoogte 

zijn. Ik moet ervoor zorgen dat die kennis 

bij mij op tafel ligt. Die betrokkenheid is een 

onmisbaar aspect van mijn rol. Ik moet erbij 

zijn, het land in trekken om mee te maken wat 

er in de praktijk van onze driehonderd afde-

lingen en korpsen gebeurt. Alleen zo kan ik 

leidinggeven. Midden tussen onze mensen en 

niet vanuit een ivoren toren.’

* * *
Van Vliet is geen man van overhaaste be-

slissingen. ‘Als er beslissingen genomen 

moeten worden, is het beter om zaken “een 

nachtje onder het kussen” leggen. Door te 

snel te besluiten, kun je namelijk een hoop 

ellende veroorzaken. En je moet goede 

mensen inzetten. De juiste man of vrouw 

op de juiste plek. Leidinggevenden hebben 

ook hun tekortkomingen. Ik ben me daar-

van heel goed bewust. Je moet niet altijd 

denken dat je het beter weet. Als je je laat 

omringen door professionals die uitblin-

ken op hun eigen terrein, kun je samen de 

klus klaren.’

Als commandant van het Leger des Heils 

kan Van Vliet nooit ergens anoniem ver-

schijnen. Zijn uniform ‘verraadt’ altijd zijn 

afkomst en rang. ‘Het is soms prettig om 

vanuit de anonimiteit te werken, maar ik 

heb gemerkt dat ons uniform veel deuren 

opent. Ik krijg op grond van het dragen van 

mijn uniform vaak een podium om onze vi-

sie op mens en samenleving te delen met an-

deren. Dat is uniek. Er is geen ceo in de we-

reld te vinden die op basis van verschijning 

een podium krijgt aangeboden.’

De commandant is ervan overtuigd 

dat niet alleen zijn kwaliteiten hem op de 

plaats hebben gebracht waar hij nu is. ‘De 

basis voor wie ik ben en wat ik doe, ook als 

leider, ligt in mijn geloof in Christus. Het 

is Zijn leiding die ervoor gezorgd heeft dat 

ik op deze plek zit. Niet alleen om te mana-

gen, maar ook om ervoor te zorgen dat we 

samen onze hand blijven uitstrekken naar 

de ander.’

‘Ik moet erbij zijn, het land 
in trekken om mee te maken 
wat er in de praktijk van onze 
afdelingen en korpsen gebeurt’
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Zelfs	een	verstokt	kluizenaar	kan het nauwelijks zijn ontgaan: de 
homo economicus is dood. Tegenwoordig heeft elke boekhandel van enige 
omvang een plank vol populairwetenschappelijke boeken waarin met sta-
pels onderzoek wordt aangetoond dat de mens van vlees en bloed absoluut 
niet voldoet aan het beeld van de rationele beslisser uit de klassieke eco-
nomie. Bekende voorbeelden zijn de boeken van Thaler en Sunstein, van 
Kahneman en van Dijksterhuis.1 (En als het een goede boekhandel is, staat 
ook de wrr-publicatie De menselijke beslisser in de schappen.) Ik ga die 
publicaties hier niet samenvatten, maar wil me richten op één bevinding 
die relatief weinig aandacht heeft gekregen, namelijk dat mensen niet 
(alleen) maar worden gedreven door eigenbelang, maar hun keuzes (ook) 

De homo economicus is dood, 
maar de overheid verzuimt 
hem te begraven

De auteur is senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid en medeauteur van WRR-verkenning De menselijke beslisser. Over de psycho-
logie van keuze en gedrag.

De overheid lijkt er dikwijls van uit te gaan dat mensen uit-
sluitend geïnteresseerd zijn in de eigen portemonnee. Maar 
de mens is geen koele homo economicus en wordt niet alleen 
maar gedreven door eigenbelang en financiële prikkels, zo 
blijkt uit onderzoek. Het is in zekere zin een selffulfilling pro-
phecy: als de overheid mensen behandelt als calculerende 
burgers, wórden het ook calculerende burgers. De nadruk in 
het overheidsbeleid zou minder moeten liggen op individuele 
winstmaximalisatie en meer op betekenisvolle sociale ver-
banden en maatschappelijke participatie.

door Will Tiemeijer
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baseren op bekommernis om anderen en gevoelens van rechtvaardigheid. 
Als je kijkt naar de wereld van beleid en politiek zou je dat niet zeggen. 
Veel beleid lijkt ervan uit te gaan dat mensen uitsluitend geïnteresseerd 
zijn in de eigen portemonnee. Willen we dat burgers zuiniger omgaan met 
energie? Geef dan subsidie op woningisolatie. Willen we rekeningrijden 
aan de man brengen? Gebruik dan het argument dat daardoor de gemid-
delde autorijder goedkoper uit is. Hebben we meer leraren nodig? Verhoog 
dan de salarissen. En in verkiezingstijd wordt de strijd om de kiezersgunst 
vaak gevoerd met ‘koopkrachtplaatjes’. Lang leve de homo economicus!

Sociale	dieren

Het is een klassieke discussie: is de mens werkelijk begaan met andermans 
lot, of is dat slechts een dun laagje beschaving dat moet verhullen dat 
zodra het er echt op aankomt, hij zelfzuchtig is en enkel geïnteresseerd 
in zijn eigen overleven? ‘Scratch an altruist and watch a hypocrite bleed’, 
schrijft Ghiselin.2 Tegen deze nihilistische visie heeft de – inmiddels we-
reldberoemde – primatoloog Frans de Waal zich met hand en tand verzet. 
De titels van zijn boeken maken de inzet duidelijk, zoals Van nature goed 
en Een tijd van empathie.3 Volgens De Waal hebben mensen (en sommige 
andere primaten) in de loop van de evolutie de beschikking gekregen over 
een natuurlijk vermogen om lief te hebben, empathie en sympathie te erva-
ren en spontaan hulp te bieden aan anderen in nood.

Dat is ook logisch. Prehistorische mensen konden voor hun overleven 
niet zonder de hulp van anderen. Daarom hebben genen die samenhan-
gen met sociaal gedrag een relatief grote kans om te worden doorgegeven 
aan volgende generaties. De evolutie is een survival of the fittest, maar het 
laatste woord moet wel correct begrepen worden, namelijk als: het best 
toegerust voor de eisen van zijn omgeving. Voldoende geneigdheid tot 
prosociaal gedrag biedt een adaptief voordeel. Andere aanwijzingen voor 
het sociale karakter van mensen schuilen in spraakmakende wetenschap-
pelijke ontdekkingen van de laatste jaren. Zo helpen spiegelneuronen ons 
te verplaatsen in de gevoelens van een ander,4 en bevordert de neuropep-
tide oxytocine dat we ons verbonden voelen met anderen.5 Omdat sociale 
uitsluiting zo levensbedreigend was, leidt dit nog steeds letterlijk tot een 
pijnreactie in de hersens,6 en langdurig isolement heeft dan ook ernstige 
geestelijke en lichamelijke gevolgen.7

So far so good. Hiermee is echter nog niet de vraag beantwoord of proso-
ciaal gedrag werkelijk getuigt van altruïsme, of dat het slechts een hogere 
vorm van egoïsme is, waarin het de helper enkel te doen is om de voorde-
len die dergelijk gedrag hemzelf opleveren, zoals de kans op overleven 



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Waarden,	normen	en	het	gedrag

52

of ‘het goede gevoel’ dat men krijgt van anderen helpen. Over de vraag of 
altruïsme echt bestaat, wordt in de wetenschap al lang gekibbeld. Er zijn 
diverse, soms nogal gecompliceerde experimenten gedaan om daarop een 
antwoord te verkrijgen. Een proefpersoon wordt bijvoorbeeld geconfron-
teerd met iemand van wie een moreel appel tot hulp uitgaat (bijvoorbeeld 
een medestudent die onlangs een verkeersongeluk heeft gehad en daarom 
hulp nodig heeft bij het studeren). Vervolgens wordt de mate gevarieerd 
waarin de proefpersoon kan ontsnappen aan dit appel (men kan bijvoor-
beeld de kans variëren dat de proefpersoon later deze medestudent nog zal 
ontmoeten). De vraag is nu: is de proefpersoon bereid het ‘zielige geval’ te 
helpen? Als mensen alleen worden gemotiveerd door zelfzuchtige overwe-
gingen, zullen zij daartoe minder geneigd zijn als er een eenvoudige ont-
snappingsmogelijkheid is. Als zij echter worden gedreven door waarlijk 
altruïstische motieven, zou het geen verschil moeten maken of die ‘escape’ 
wel of niet aanwezig is. Dat laatste lijkt inderdaad het geval te zijn.8

Alle onderzoek overziend, lijkt het erop dat waarlijk altruïstisch gedrag 
toch echt bestaat.9 De psycholoog Miller spreekt zelfs van de ‘mythe van 

het eigenbelang’. Natuurlijk lijkt het 
soms alsof mensen alleen maar wor-
den gedreven door eigenbelang. Dat 
komt echter niet doordat mensen 
enkel zelfzuchtig zouden zijn, maar 
doordat de (westerse) samenleving 
is doortrokken van een norm die 
stelt dat zolang je eigen belangen 
niet in het geding zijn, het ongepast 
is je met andermans zaken te be-

moeien. Net zoals economen leren dat het ‘rationeel’ is om alleen je eigen-
belang na te streven, zo leren wij allen om ons niet met andermans zaken 
te bemoeien als er voor onszelf niets op het spel staat. ‘Mind your own busi-
ness.’ Hierdoor kunnen altruïstische impulsen worden verhuld.10

Crowding	out

Mensen worden dus niet alleen maar gedreven door financiële prikkels. 
Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat het belonen van prosociaal gedrag 
contraproductief kan uitpakken. Als men bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
financieel gaat belonen, is het mogelijk dat de geneigdheid tot dit gedrag 
niet toeneemt maar juist afneemt. Door de introductie van de financiële 
prikkel krijgt het gedrag namelijk een andere betekenis. Het is niet langer 
lovenswaardig gedrag waartoe mensen intrinsiek zijn gemotiveerd, bij-

Net zoals economen leren dat 
het ‘rationeel’ is om alleen je ei-
genbelang na te streven, zo leren 
wij om ons niet met andermans 
zaken te bemoeien als er voor 
onszelf niets op het spel staat
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voorbeeld uit gemeenschapszin, maar slechts een financiële transactie die 
wordt ingegeven door eigenbelang.11 Een vaak aangehaald voorbeeld van 
een dergelijk contraproductief effect is een onderzoek naar een Israëlisch 
kinderdagverblijf. Dat wilde voorkomen dat ouders hun kinderen te laat 
kwamen ophalen, en introduceerde daarom een kleine boete op te laat af-
halen. Het onverwachte gevolg was echter dat hierdoor juist minder ouders 
op tijd kwamen. Door de introductie van de boete veranderde het op tijd 
afhalen van de kinderen van een morele plicht in een economische transac-
tie; de ‘plicht’ kon voortaan zonder schuldgevoel worden afgekocht.12 On-
derzoekers spreken van crowding out. De prosociale motieven worden uit-
gedreven. Er vindt een ‘monetarisering’ van het gedrag plaats, waardoor 
men er juist minder toe geneigd is. En het vervelende is dat de omgekeerde 
route veel moeilijker is. Wanneer mensen een bepaald gedrag eenmaal 
beschouwen als een gedrag dat men met financiële prikkels kan reguleren, 
is het moeilijk om de klok terug te draaien en hen weer zover te krijgen het 
gewenste gedrag als ‘morele plicht’ te beschouwen.

Een	rechtvaardige	verdeling

De spanning tussen eigenbelang en collectief belang is ook veelvuldig on-
derzocht in spelexperimenten. Een bekend voorbeeld is het public goods-
spel. Daarin krijgt een groep mensen een bepaald budget dat gelijkelijk 
onder de spelers wordt verdeeld. Vervolgens kan elke speler het totale bud-
get van de groep vergroten door een (deel van) zijn aandeel te ‘investeren’ in 
een collectieve pot. De spelleider verdubbelt daarna het bedrag in de pot, en 
vervolgens wordt het totaal weer gelijkelijk verdeeld over alle spelers. Wat is 
nu voor een individuele en zelfzuchtige speler de meest rationele strategie? 
Niets bijdragen aan de pot. Dan maak je immers geen kosten, maar je deelt 
wel in de winst uit de inleg van anderen. Onderzoek laat echter zien dat de 
meeste mensen in eerste instantie wel degelijk geneigd zijn zelf bij te dragen 
aan de gezamenlijke pot. Pas wanneer ze zien dat anderen kiezen voor de 
egoïstische strategie, stappen zij ook daarop over. Niemand wil gekke Hen-
kie zijn. Men ergert zich ook aan dergelijk freeridergedrag. Als het spel de 
mogelijkheid kent om free riders te straffen, gebeurt dat veelvuldig, zelfs als 
het uitdelen van die straf alleen maar geld kost.13

Een ander bekend spel is het ultimatumspel. Dat wordt gespeeld door 
twee personen. De één wordt aangewezen als ‘de verdeler’ en de andere 
als ‘de ontvanger’. De verdeler krijgt een bedrag, zeg tien euro, en mag dit 
bedrag naar eigen goeddunken verdelen over hemzelf en de ontvanger. Hij 
kan bijvoorbeeld zelf zeven euro houden en de ontvanger drie euro geven. 
Als de ontvanger het bod accepteert, mogen de beide spelers het bedrag 
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houden, maar als de ontvanger het bod niet accepteert, moet de verdeler 
al het geld teruggeven aan de spelleider. Wat is nu voor zelfzuchtige deel-
nemers aan dit spel de voordeligste strategie? Als mensen strikt rationeel 
zouden zijn, zou de verdeler zo veel mogelijk zelf moeten houden, en 
slechts één euro aan de ontvanger geven. Op zijn beurt zal de ontvanger 
dit bod accepteren, want ook al krijgt hij maar één euro, dat is nog altijd 
beter dan niets. Zo blijkt het echter niet te gaan. Experimenten wijzen 
steeds weer uit dat een dergelijk minimaal bod niet wordt geaccepteerd. 
Kennelijk vinden ontvangers een laag bod zo oneerlijk dat ze liever de 
verdeler straffen door ervoor te zorgen dat hij niets krijgt, dan zelf die mi-
nimale winst te incasseren. Gelukkig blijken zulke scheve verdelingen in 
de minderheid. Het blijkt namelijk dat de meeste verdelingen slechts iets 
lager dan fiftyfifty zijn.14 Kennelijk wordt ook de verdeler gedreven door 
gevoelens van rechtvaardigheid, of anticipeert hij erop dat een laag aanbod 
niet zal worden geaccepteerd. Dit ‘irrationele’ gedrag lijkt universeel te 
zijn. Je komt het in allerlei culturen tegen15 en ook bij zeer hoge bedragen 
(bijvoorbeeld ter hoogte van driemaal een maandsalaris).16 Gevoelens van 
rechtvaardigheid spelen dus wel degelijk een rol.

‘Irrationeel’	stemmen

Ook bij verkiezingen draait het om de spanning tussen eigenbelang en 
algemeen belang. Kies je voor de partij die het best is voor het land, of voor 
de partij die het best is voor je eigen portemonnee? Vaak wordt gedacht dat 
kiezers vooral kijken naar het laatste. Men spreekt van pocketbook voting. 
Maar hoe vanzelfsprekend het ook mag lijken dat mensen in hun politieke 
attitudes uitgaan van hun (financiële) eigenbelang, er is nauwelijks em-
pirische steun gevonden voor deze veronderstelling. Op basis van tiental-
len onderzoeken concluderen Sears en Funk dat ‘self-interest ordinarily 
does not have much effect on the mass public’s political attitudes […] the 
general public thinks about most political issues, most of the time, in a 
disinterested frame of mind.’17 (Er is slechts één uitzondering, namelijk 
als het specifiek over belastingverhoging of -verlaging gaat. Alleen dan is 
zo volstrekt ondubbelzinnig welk persoonlijk belang er op het spel staat, 
dat dit een rol begint te spelen in het politieke oordeel.) De praktijk toont 
dan ook geregeld ‘irrationeel’ stemgedrag. Mensen die weinig verdienen 
of werkloos zijn, stemmen geregeld op rechtse partijen die een beleid voor-
staan dat hun financieel-economische positie waarschijnlijk zal schaden, 
en mensen met riante inkomens stemmen soms op een linkse partij die 
hun beurs zeker niet zal spekken.
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Opdringen	van	mensbeelden

Van welk mensbeeld willen we eigenlijk uitgaan? Elke overheidssturing 
gaat onvermijdelijk gepaard met een bepaalde theorie over wat burgers 
drijft. Zoals gezegd wordt in veel beleid op mensen het beeld geprojec-
teerd van de homo economicus. Dat is geheel in overeenstemming met het 
advies van David Hume. Die schreef al in 1754 dat ‘in contriving any system 
of government […] every man ought to be supposed a knave and to have no 
other end, in all his actions, than private interest’.18 Inmiddels is duidelijk 
dat deze veronderstelling vaak niet klopt. Wat gebeurt er als de overheid 
desondanks toch uitgaat van dit mensbeeld? Eén mogelijkheid is natuur-
lijk dat het beleid mislukt. Een andere mogelijkheid is dat het beleid slaagt 
doordat mensen zich gaan voegen naar het geprojecteerde beeld.

Zou dat inderdaad kunnen gebeuren? Dat is zeker niet uitgesloten, zo 
leert onderzoek onder economiestudenten. Zij worden in hun opleiding 
dagelijks geconfronteerd met de stelling dat het nastreven van eigenbe-
lang rationeel is. Heeft dat effect op hun bereidheid tot coöperatie? Het 
lijkt er wel op. Eerstejaars economiestudenten blijken in een public goods-
spel vaker te kiezen voor de freerideroptie dan andere eerstejaars.19 Ook 
zijn ze in het ultimatumspel ‘rationeler’ dan niet-economiestudenten. Als 
een economiestudent de verdeler is, biedt hij de ontvanger gemiddeld een 
lager aandeel, en als hij de ontvanger is, is hij eerder geneigd een laag aan-
deel te accepteren.20 Economiestudenten kiezen dus vaker zelfzuchtig. De 
grote vraag is hoe dit komt. Wordt dit veroorzaakt door zelfselectie (ofwel: 
zijn mensen die economie gaan studeren reeds ‘van nature’ zelfzuchti-
ger?), of is er sprake van een ‘leereffect’? Voor beide hypothesen is empi-
rische evidentie gevonden.21 Het is echter vooral de bevestiging van de 
tweede hypothese die hier relevant is. Mensen kunnen zich blijkbaar gaan 
gedragen conform de modellen die op hen worden geprojecteerd.

Moeten we ons een dergelijk 
mensbeeld laten opdringen? Met 
enige regelmaat verschijnen er cul-
tuurpessimistische beschouwingen 
over de leegheid van het leven in 
een systeem dat het authentieke 
van mensen niet respecteert en dat 
hen in een wezensvreemde logica 
dwingt. Wanneer de overheid bur-

gers eenzijdig benadert als homo economicus, kan dat ertoe leiden dat zij 
keuzes maken die haaks staan op hun ware gevoelens en voorkeuren, en tot 
het nastreven van doelen die hun niet werkelijk bevrediging schenken. Ge-

Wanneer de overheid burgers 
eenzijdig benadert als homo 
economicus, kan dat ertoe leiden 
dat zij keuzes maken die haaks 
staan op hun ware voorkeuren
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luksonderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat wanneer de overheid het subjec-
tief welbevinden van burgers tot uitgangspunt zou nemen, haar beleid er 
vermoedelijk anders uit zou zien. De nadruk zou minder liggen op indivi-
duele winstmaximalisatie en meer op betekenisvolle sociale verbanden en 
maatschappelijke participatie.22 Maar ook wie betogen over vervreemding 
en geluk te zweverig vindt, zou zich zorgen moeten maken over de onder-
zoeksbevinding dat financiële prikkels ertoe kunnen leiden dat intrinsieke 
drijfveren tot prosociaal gedrag worden uitgedreven. Het betreffende 
gedrag wordt niet langer gereguleerd door sociale normen maar door een 
kosten-batencalculatie, met meer zelfzuchtige keuzes als resultaat. Het is 
in zekere zin een selffulfilling prophecy. Als de overheid mensen behandelt 
als calculerende burgers, dan wórden het ook calculerende burgers. Of 
zoals Frey concludeert: ‘A constitution designed for knaves tends to drive 
out civic virtues.’23

Besluit

Hoe moet het dan wel? Als het gaat om de vraag hoe de overheid een be-
paald specifiek gedrag kan bevorderen – bijvoorbeeld meer mantelzorg of 
een zuiniger omgang met energie –, dan is er geen ‘one size fits all’-oplos-
sing. Op veel beleidsterreinen spelen meerdere gedragsmotieven een rol, 
zowel financiële motieven als overwegingen van moraliteit of rechtvaardig-
heid. Wat de relevante motieven en hun onderlinge krachtsverhoudingen 
zijn, zal van geval tot geval verschillen. Het beste advies aan beleidsmakers 
is daarom: zoek het uit! Ga nooit bij voorbaat uit van de common wisdom 
over wat mensen zou bewegen, maar begin elke beleidsontwikkeling met 
grondig onderzoek naar de relevante drijfveren van de doelgroep.

Dan het mensbeeld dat de overheid ons opdringt. We leven in cynische 
tijden. Wie het publieke debat volgt, krijgt de indruk dat Nederlanders 
enkel worden gedreven door materieel eigenbelang, en bovendien geneigd 
zijn tot alle kwaad, in casu fraude. Niet alleen beschouwen veel burgers 
alle politici als zakkenvullers, maar kennelijk is het omgekeerde ook het 
geval. Het zou mij persoonlijk een lief ding waard zijn als de woorden en 
daden van de overheid zouden getuigen van een rijkere visie op de mens. 
Meer aandacht voor noties als betrokkenheid op anderen en rechtvaardig-
heid lijkt me hard nodig. Het empirisch onderzoek dat in dit artikel werd 
behandeld, maakt aannemelijk dat hierdoor de politiek herkenbaarder zal 
worden voor mensen, en wellicht zo kan helpen politieke vervreemding te-
gen te gaan. Bovendien wordt daardoor altruïstisch of idealistisch gedrag 
niet langer impliciet veroordeeld als een vorm van irrationaliteit, maar 
gelegitimeerd en genormaliseerd. Wat Balkenende met zijn normen-en-
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waardenverhaal destijds goed zag, is dat het in politiek om meer gaat dan 
alleen geld. Helaas verviel zijn initiatief al snel tot een exercitie in het dis-
ciplineren van mensen die zich ‘onfatsoenlijk’ gedragen. Wat mij betreft 
gaat een volgende aflevering van dit debat niet over de normen en waarden 
van de burgers, maar over de normen en waarden die politici in hun woor-
den en daden uitdragen, en over de vraag of dat wel de juiste zijn.
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Onder	deze	cdv-bundel	ligt	een	prangende	vraag: waarom profi-
teert het cda niet van de ongerustheid van veel mensen over de publieke 
moraal? Sinds jaar en dag staan ‘normen en waarden’ nummer één op de 
problemenlijst van burgers, meestal ook nog eens gevolgd door crimi-
naliteit en onveiligheid. Recent zijn deze grootste problemen weliswaar 
afgelost door de economische crisis, maar toch: veel mensen vinden dat het 
schort aan onze moraal, terwijl de partij van de normen en waarden steeds 
kleiner wordt. Hoe kan dat nu?

Het	beschavingsdefensief

In De improvisatiemaatschappij heb ik onder de noemer ‘het nationale 
beschavingsdefensief ’ het volgende antwoord op die vraag gegeven.1 In 
zijn kern is de oproep tot fatsoen, waarden en normen (want het moest 
opeens omgekeerd) een referentie aan het verleden. Het verwoordt de 
heimwee naar een ‘heartland’, dat wil zeggen naar een toestand van har-

Publieke moraal van onderop

De auteur is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder 
hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij nam 
deel aan het Van waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting.

In de roep om fatsoen klinkt het verlangen door naar een 
wereld die misschien wel nooit heeft bestaan. De huidige 
netwerkmaatschappij kent geen vanzelfsprekende waar-
den en normen meer. Onze sociale orde ontstaat meer dan 
ooit van onderop in plaats van van bovenaf. Politici past 
dus niet langer de rol van zedenmeester. Een normatieve 
politiek heeft alleen kans van slagen op basis van empa-
thie, wederkerigheid en het uitdagen van mensen door hun 
idealen te prikkelen.

door Hans Boutellier
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monie die nooit bestaan heeft. Geen offensief, maar een defensief dus.
Deze conservatieve stellingname heeft, in ieder geval in Nederland, 

nooit tot een systematische politiek geleid. Zij geeft onvoldoende richting 
voor de actuele problemen om uit te groeien tot geloofwaardige politiek.

Ik zou zelfs durven stellen dat de agendering van ‘fatsoen’ een bijdrage 
heeft geleverd aan de opkomst van het populisme waarin de onvrede domi-
neert. Het beschavingsdefensief vloeit voort uit een romantisch verlangen 
naar een ideaal dat in het verleden wordt geprojecteerd. Het ligt ten grond-
slag aan het cultuurpessimistische lustgevoel. Het is lekker om te vertellen 
dat niets deugt, in de stellige overtuiging dat het vroeger beter was. Het 
voedt de houding van ‘tegen zijn’: tegen de elite (zakkenvullers), tegen de 
buitenlanders (onaangepast), tegen de criminelen (ordeverstoorders), te-
gen Europa (grenzeloos), tegen de kunsten (cultuurondermijners), eigen-
lijk tegen alles wat ‘mijn’ overzichtelijke beeld van recht en orde verstoort. 
De fatsoensagenda heeft dus wel electorale potentie, maar niet als je ook 
nog aan serieuze politiek wilt doen. Juist de combinatie van beide brak het 

cda op. Morele politiek zal moeten 
aansluiten bij de sociale structuur 
en politieke thema’s van vandaag.

In deze bijdrage zal ik de stel-
ling innemen dat het ideaal van 
een gedeeld waarden-en-normen-
systeem niet past bij de sociale 
structuur van de huidige samen-

leving. Het deductieve beeld van waarden, die richtinggevend zijn voor 
normen, die vervolgens restricties opleggen aan het handelen, staat 
naar mijn idee haaks op de wijze waarop de huidige samenleving is ge-
ordend. Publieke moraal komt definitief niet langer van boven (dat is 
altijd al een kwestie geweest), maar heeft alleen richtinggevende bete-
kenis als zij ‘van onderop’ wordt georganiseerd en ervaren. Het kernar-
gument achter deze stelling is de transformatie van de samenleving in 
de afgelopen decennia van collectieve identiteiten naar netwerken. De 
huidige samenleving is geen Gemeinschaft en zelfs steeds minder een 
Gesellschaft. We zouden eerder moeten spreken van een Netzschaft, als 
dat geen niet-bestaand Duits was. We leven in een onbegrensde wereld 
van connecties en vertakkingen die oneindig veel ingewikkelder lopen 
dan in grote collectieven (zoals de Nederlandse zuilen, of de rangen en 
standen van weleer). Wat is in zo’n sociale orde publieke moraal dan 
nog?

Morele politiek zal moeten 
aansluiten bij de sociale 
 structuur en politieke  
thema’s van vandaag
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Sociale	ordening

De vraag hoe sociale orde tot stand komt is klassiek filosofisch, en ligt zelfs 
ten grondslag aan het ontstaan van de sociologie. In de loop der geschiede-
nis zijn er diverse kandidaten voor aangewezen. Of beter: er zijn diverse 
krachten zeer succesvol geweest bij de organisatie van onze samenleving. 
Een van de sterkste kandidaten was God. Tot ver na de middeleeuwen 
was een samenleving zonder zijn sturing ondenkbaar. Dit is indringend 
beschreven door de Canadese filosoof Charles Taylor in A secular age.2 
Het seculiere tijdperk, dat zijn wortels heeft in de renaissance, bracht 
andere ordescheppers in stelling. In de eerste plaats is daar de staat, met 
bijbehorende politieke macht. Volgens Thomas Hobbes (1588-1679), en in 
mildere vorm John Locke (1632-1704), is een geordende samenleving zon-
der sturende overheid ondenkbaar. Een ander ordescheppend principe 
wordt geleverd door de markt, de onzichtbare hand (Adam Smith) die door 
concurrentie rond vraag en aanbod zijn organiserende werk doet. Ook de 
wetenschap kan zonder meer een rol claimen, in die zin dat deze sterk rich-
tinggevend is geworden voor de organisatie van vraagstukken.

Vanzelfsprekend zijn religie, overheid, markt en wetenschap nog steeds 
relevante ordenende krachten in onze samenleving. In de sociologie is 
daarenboven altijd veel aandacht uitgegaan naar de civiele samenleving en 
de instituties die deze stutten. Meer recent zijn de media (communicatie!) 
als sociale aanjagers eraan toegevoegd. In verschillende krachtsverhou-
dingen spelen de genoemde kandidaten hun historische rol. Met elkaar 
creëren zij zoiets als ‘de levende publieke moraal’, het geheel van praktij-
ken en opvattingen rond goed en kwaad. Praktijken en opvattingen die per-
manent verschuiven, en tegelijk diepe wortels hebben. Er is in de laatste 
decennia echter iets gebeurd waardoor alles op zijn kop lijkt te zijn gezet. 
Deze verandering is door de socioloog Manuel Castells in drie dikke delen 
geanalyseerd onder de noemer The information age: informatie is de nieu-
we grondstof voor de huidige samenleving.3 Hij schreef dit volumineuze 
werk in het midden van de jaren negentig, nog voor de internetrevolutie. 
De door hem beschreven opkomst van de netwerksamenleving is sinds die 
tijd geradicaliseerd door internet, met zijn zoekmachines en sociale pro-
gramma’s (Facebook, Twitter en dergelijke).

De betekenis van deze digitale revolutie kan naar mijn idee nauwelijks 
overschat worden. Zij leidde tot onbegrensde connectiviteit, permanente be-
schikbaarheid van informatie, transparantie van identiteiten, openbaarheid 
van alles wat maar denkbaar is. Alsof de menselijke geest zich heeft geopen-
baard in al zijn functies en hoedanigheden. De verworvenheden van deze 
revolutie zijn makkelijk weg te strepen tegen de uitwassen – er moet zich 
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nog veel uitkristalliseren en er valt nog veel te regelen. Maar de essentie van 
deze ontwikkeling is dat de massieve collectiviteiten van weleer zijn vervan-
gen door een veel vluchtiger connectiviteit in netwerkstructuren.

De Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman gaat zelfs zover om te 
spreken van ‘liquid modernity’ (zonder het woord netwerk overigens te 
noemen).4 We zijn in een fase aanbeland waarin solide sociale structuren 
zijn opgelost in vloeibare stromen, zonder al te veel geheugen en stabili-
teit. Ik beschouw dat beeld als sterk overdreven. De democratische rechts-
staat en de daarin verankerde instituties van onderwijs, zorg, huisvesting, 
veiligheid en dergelijke staan nog recht overeind. Maar zij staan wel onder 
druk van nieuwe sociale verhoudingen. Deze zijn dusdanig veranderd dat 
een andere sociale morfologie (vormenleer) is aangewezen. Sociale orde in 
onze tijd komt tot stand in de permanente afstemming tussen personen, 
organisaties, instituties, verbanden, landen, bedrijven, gemeenschappen, 
verenigingen, kortom knooppunten. De vraag naar sociale orde verwijst 
in onze tijd naar een continu proces van sociale afstemming. Daartoe heb 
ik het begrip improvisatiemaatschappij geïntroduceerd: een samenleving 
die de kandidaten voor de sociale orde (religie, overheid, markt, civiele 
samenleving, wetenschap, media) doet bewegen in sociale ordening.

Publieke	moralisering

Het hier (te) kort geschetste beeld van de huidige netwerksamenleving is 
niet onproblematisch. Veel solide sociale verhoudingen zijn omvergekegeld. 
Dat geldt zeker ook voor de publieke moraal, die niet meer kan rusten op de 
stabiliteit van de ideologieën, met bijbehorende sociale instituties en ver-
banden van weleer. Zelfs in de wereld van het recht, een van de laatste morele 
bolwerken, zien we een groeiende onrust over waar men goed aan doet. Het 
is dan ook geen wonder dat de roep om waarden, normen, fatsoen, bescha-
ving en moraal zo sterk is gegroeid over de afgelopen decennia. We willen 
richting en gemeenschappelijkheid, maar weten niet waar we deze moeten 
zoeken. Om die reden kwam de aanpak van criminaliteit en onveiligheid zo 
centraal te staan. In veiligheid klinkt de geruststelling van orde in de chaos 
door. Het verklaart het onverzadigbare optreden van Opstelten en Teeven. 
Ze appelleren aan de behoefte om de wereld overzichtelijk te houden. Een 
begrijpelijke wens, die echter averechts uitpakt indien zij louter tot een be-
schavingsdefensief leidt. Het voedt de onvrede en staat vernieuwing in de 
weg. De vvd bijt hier in zijn eigen populistische staart.

De vraag naar publieke moraal is tegen de geschetste achtergrond te be-
grijpen met drie woorden: verlies van vanzelfsprekendheid. We voelen ons 
op drift en zoeken een moreel anker. Het idee van een deductief werkend 
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waarden-en-normensysteem staat echter haaks op de beweeglijke sociale 
ordening van de improvisatiemaatschappij. Actuele publieke moraal is veel 
beter te begrijpen als we haar opvatten als een organisch geheel dat zich 
ontvouwt in praktijken en opvattingen over goed en kwaad. Deze praktijken 

en opvattingen wortelen in de orga-
nisaties en instituties, in bedrijven 
en zorginstellingen, bij de politie en 
in de horeca, in de scholen en op de 
advocatenkantoren, dat wil zeggen 
in het proces van permanente af-
stemming dat onze netwerksamen-
leving kenmerkt. Zoals sociale orde 
verkeerde in sociale ordening, zo 

werd publieke moraal zoiets als ‘moralisering’. De noodzaak om permanent 
te werken aan de publieke moraal is dus niet het probleem maar de oplos-
sing. Waar de vanzelfsprekendheid is verdwenen, is het normatieve gesprek 
in de plaats gekomen. In de scholen, in de media; in de kantoren en in het 
uitgaansleven. Publieke moraal is een zaak van alledag geworden.

Nu is het kwade makkelijker te agenderen dan het goede. In wat we af-
wijzen (wreedheid en vernedering) spreken we elkaar aan met een beroep 
op empathie en wederkerigheid. Verplaats je in de ander! En als je dat on-
voldoende lukt, en het loopt uit de hand, dan is er de wereld van correctie 
en repressie. Opvattingen over ‘het goede leven’ (de klassieke filosofische 
kwestie) liggen in onze samenleving echter moeilijker. Ze zijn radicaal 
geprivatiseerd. We bepalen zelf wat we goed vinden! Toch valt ook hier 
wel een casus te maken voor een meer offensieve morele politiek. Om iets 
‘te vinden’ moeten we ons namelijk wel ontwikkelen. Wat we goed vinden 
moeten we leren, niet door idealen opgelegd te krijgen, maar wel door mo-
gelijkheden voorgelegd en voorgeleefd te krijgen. Idealen veronderstellen 
uitdaging: ‘Wat bezielt jou eigenlijk?’ Daarin kunnen ook de tradities weer 
relevant zijn – niet als natuurlijk goed (de conservatieve stijl), maar als in-
teressante opvattingen, waarover gepraat moet worden. Het vrijelijk kun-
nen kiezen van ‘een bepaald goed leven’ veronderstelt het kunnen afwegen 
van mogelijkheden. Dat het ontbreekt aan de morele vanzelfsprekendheid 
van weleer, betekent juist dat we ons er meer mee moeten bezighouden.

Normatieve	momenten

‘De verloedering’ van omgangsvormen, het verlangen naar morele vanzelf-
sprekendheid en het gemis aan uitdaging voor positieve idealen vormen 
redenen voor bezinning op morele politiek. Tegen deze achtergrond zou ik 

Een deductief werkend waar-
den-en-normensysteem staat 
haaks op de beweeglijke sociale 
ordening van de improvisatie-
maatschappij



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Waarden,	normen	en	het	gedrag

64

de legitimiteit van een politiek moreel appel willen begrijpen. Er klinkt de 
hoop in door gemeenschappelijke verhalen te ontwikkelen tussen burgers, 
in organisaties en in instituties. Het is de hoop op een herinrichting van de 
morele ruimte, niet als gegeven maar als proces. Daarin schuilt het belang 
van het begrip beschaving. Daarin staat niet wat er moet en wat niet mag 
centraal. Beschaving is veel meer dan dat: zij belichaamt de aanspreking 
van mij tot identiteit, zij stelt vragen naar mijn afwegingen rond goed en 
kwaad, naar mijn idealen over een goed leven, over mijn relaties tot de 
ander. Het beschavingstekort bestaat niet uit het ontbreken van gedeelde 
normen en waarden, maar uit het gevoel ‘niet gehoord te worden’. Het 
schuilt veel meer in de onpersoonlijke instituties, organisaties die niet ook 
van mij zijn, het verweesd zijn, het er niet zo erg toe doen, behalve voor 
mijn directe omgeving.

Beschaving betekent vooral dat er wordt teruggepraat. Niet vrijblijvend, 
maar krachtig en uitdagend. Zoals de Engelse Labour-ideoloog Maurice 
Glasman de centrale opgave van deze tijd eens in een lezing in De Balie for-
muleerde: ‘How do we get more love into the system?’ Het is legitiem om 
burgers uit te dagen in wat ik zou willen noemen ‘normatieve momenten’. 
Maak bijvoorbeeld van het ondertekenen van een huurcontract een ge-
beurtenis waarin ‘betaalbare huisvesting in een leefbare omgeving’ wordt 
aangeboden in ruil voor betrokkenheid bij de buurt. Zorg dat de aanmel-
ding van een kind op school leidt tot aanwezigheid op ouderavonden. En zo 
zijn er vele voorbeelden te geven van actuele morele praktijken. In dergelij-
ke normatieve momenten ontwikkelt zich ‘de sociale continuïteit’ van een 
dynamische samenleving. Het begrip ‘continuïteit’ gebruik ik niet zonder 
reden: de wil om door te gaan is de minimale variant van het algemeen 
belang. Ik pleit voor een normatieve politiek in termen van empathie, we-
derkerigheid en uitdaging. In de empathie schuilt de basale vaardigheid 
zich te verhouden tot de directe omgeving. De wederkerigheid impliceert 

de erkenning van de ander en de 
bereidheid om (terug) te geven. En 
met uitdaging doel ik op ‘het ideaal 
om idealen te prikkelen’.

De netwerkmaatschappij kent 
geen vanzelfsprekende waarden en 
normen die sociale orde realiseren. 
Maar we hebben allemaal belang 

bij de (dynamische) continuïteit van de samenleving voor onszelf en onze 
kinderen. Daarbij hebben we een redelijke consensus over wat we afwijzen, 
maar we kunnen elkaar daarenboven oproepen tot opvattingen over het 
goede leven. De cultuurpolitieke paradox dat we moraal nodig hebben, maar 

Normatieve politiek moet in 
termen van empathie, weder-
kerigheid en uitdaging  
worden opgevat
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geen zedenmeester willen, lost zich op in een houding van uitdaging en 
confrontatie zonder het laatste woord te kunnen of te willen hebben. In de 
relatieve stabiliteit van de instituties en dynamische moraliteit van onderop 
vestigt zich een samenleving die tegelijkertijd chaotisch en geordend is. 
Paradoxalerwijze heeft het van oudsher verzuilde Nederland ervaring met 
de pacificatiestrategie van dialoog en confrontatie die daarbij past.



67

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Het	laatste	decennium is er steeds meer aandacht voor de noodzaak 
van een ‘opvoeding’ tot democratisch burgerschap. De vraag is: wat houdt 
dat precies in? En: hoe scholen we mensen zo dat zij zich integer gedragen 
en deugdzaam zijn?

In deze bijdrage gaan we allereerst in op de vraag waar de behoefte aan 
burgerschapsvorming vandaan komt. Vervolgens plaatsen we kantteke-
ningen bij het moderne onderwijsconcept. Ten slotte staan we stil bij de 
manier waarop mensen tot deugdzaamheid kunnen worden aangezet.

Modern	levensbesef:	ik	ben	mezelf

Het Nederlandse onderwijs probeert sinds 2006 burgerschapsvorming 
een plek te geven in het onderwijs om langs deze weg een lange traditie 

Deugdelijk onderwijs: over 
opvoeden tot democratisch 
burgerschap

Kuiper is voorzitter van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. 
Boersma is als onderwijskundige verbonden aan de Besturenraad.

De overheid heeft gemeend voor het onderwijs kernwaarden 
van de democratie te moeten formuleren. Het zijn vooral libe-
rale waarden: autonomie van de persoon, gelijkwaardigheid 
van mensen, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaam-
heid, en het afwijzen van discriminatie. Deze liberale kern-
waarden zijn onvoldoende om jongeren aan de samenleving 
te binden. Daarvoor is nodig dat de school zelf een gemeen-
schap vormt waarin jongeren ervaren dat zij ertoe doen: de 
school als een ‘pedagogische civil society’.

door Wim Kuiper & Paul Boersma



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Waarden,	normen	en	het	gedrag

68

van democratie en rechtsstaat te waarborgen. Nederlanders zijn in hoge 
mate zelfbewust en internationaal georiënteerd. En hoewel nationalisme 
en patriottisme de Nederlander niet geheel vreemd is, kreeg het Neder-
landerschap lange tijd geen specifieke aandacht. Vreemdelingen vonden 
ogenschijnlijk relatief gemakkelijk een plek in het land en daar is of was 
Nederland zelfs trots op. Waarin een klein land groot kan zijn. Nederland 
wilde zich ontwikkelen tot een multiculturele samenleving.

Met de komst van grote groepen mensen uit landen als Marokko en Tur-
kije drong zich echter de vraag op wat Nederlanders onderling bindt. Deze 
nieuwe groepen verschillen cultureel nogal van de Nederlandse open en 
seculiere samenleving. Integratie werd zo in toenemende mate een thema. 
Nederland is daarmee een multiculturele samenleving geworden waarin 
burgers moeten (leren) omgaan met verschillen, maar ook een land dat 
zoekt naar vormen van binding.

Tegelijk met de ontwikkeling in multiculturele richting kreeg de sa-
menleving meer en meer individualistische trekken. Mensen ontzuilden 
en de nadruk kwam te liggen op het individu en diens ontplooiing. In veel 
onderwijsdoelstellingen wordt daar nu de nadruk op gelegd. Leraren moe-
ten elk kind recht doen, diens talenten onderkennen, uit de leerling halen 
wat erin zit. Van ouders wordt intussen gevraagd om daarbij partner te zijn 
van de school. De focus ligt op het kind: ‘het kind centraal’. Het gaat dan 
om zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis opdoen, verantwoordelijkheid 
durven nemen, positief gedrag aanleren, respectvol met elkaar omgaan, 
verdraagzaam zijn, flexibel zijn, stressbestendig zijn, je capaciteiten ont-
plooien, onafhankelijk zijn in het denken, je beheersen, jezelf motiveren, 
doorzetten als het tegenzit en je eigen problemen oplossen. Het sleutel-
woord is competentie. ‘Ik ben’, dat vormt de kern van het onderwijs.1

Deze nadruk op het zelf moet worden begrepen tegen de achtergrond 
van de moderne authenticiteitscultuur. Authenticiteit betekent ‘dat ie-
der van ons […] zijn/haar eigen wijze [heeft] om onze menselijkheid te 
realiseren, en het is belangrijk die eigen levenswijze te ontdekken en te 
realiseren, tegenover het zwichten voor aanpassing aan een model dat ons 
van buitenaf wordt opgelegd, door de samenleving, de vorige generatie of 
religieus of politiek gezag.’2 In zekere zin zijn mensen bevrijd en hebben 
zij een grotere verantwoordelijkheid gekregen, maar de moderne eis van 
authentieke zelfontplooiing heeft de mens ook op zichzelf teruggeworpen.

Met de trend van individuele toerusting om je zo goed mogelijk staande 
te houden in onze samenleving, is het ideaal geperfectioneerd dat wij een 
uitgebalanceerd, autonoom en competent individu zijn of worden. Maar 
niet iedereen is daartoe in staat. In zo’n opvoedings- en vormingsklimaat 
zullen vooral zij die daaraan niet kunnen beantwoorden, zich meer en 
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meer kwetsbaar en klein voelen. Wie vangt hen op? Er zit iets meedogen-
loos in het moderne onderwijsconcept. Het onderwijs dat daarop focust, 
mist bovendien een intentionele gerichtheid; waartoe vormt de school 

kinderen eigenlijk? Welke taak heeft 
de leraar om kinderen niet alleen te 
leren zichzelf te redden, maar ook 
om hen te betrekken in een bezield 
verband, hun te leren zich te binden 
in plaats van zich op de vlakte te 
houden, hun bestaan te enten op iets 

wat groter is dan zijzelf, en hun aandacht (dienst) te richten op wat meer 
is dan zijzelf. Door dit soort vragen krijgen wij meer oog voor culturele en 
sociale vorming op scholen.3

Burgerschapsvorming	in	het	onderwijs

De overheid meende dat in het onderwijs een dam moest worden opgewor-
pen tegen te veel multiculturaliteit en individualiteit. Dat gebeurde door 
scholen bij wet te verplichten actief burgerschap en sociale integratie te 
bevorderen. De school moet nu de leerling als toekomstige burger bewust 
maken van de waarde van actief democratisch burgerschap, bevorderen 
dat hij zich meer richt op zijn sociale omgeving en leert samenwerken met 
anderen en andersdenkenden. De overheid vond blijkbaar dat het onder-
wijs zich bewust moest worden van zijn taak om toekomstige burgers te 
betrekken bij de democratische staat (civic education) en bij de sociale om-
geving (civil education).

De vrees voor verlies van de eigen morele waarden en culturele verwor-
venheden (de rechtsstaat, het nationale gevoel, het sociale stelsel) wordt 
door links en rechts gedeeld. Opvallend is echter dat de focus daarbij nogal 
naar binnen is gekeerd. Kosmopolitisch burgerschap krijgt veel minder 
aandacht dan nationaal burgerschap. Hoewel aandacht voor Europa wel 
wordt genoemd in de kerndoelen rond burgerschapsvorming, komen we 
het in de uitwerking ervan nauwelijks tegen. Aan het leren omgaan met de 
diversiteit in de samenleving wordt niet voorbijgegaan, maar de focus ligt 
op een nationale samenleving die mensen met elkaar verbindt.

De gerichtheid op het nationale in burgerschapsvorming lijkt boven-
dien op gespannen voet te staan met de tendens om het onderwijs juist 
meer te internationaliseren. Steeds meer scholen geven onderwijs in het 
Engels en internationale uitwisseling is populair. Nederland moet mee in 
de vaart der volkeren, moet hoog op de pisa-ranglijst staan, en wil zelf ook 
meer internationale studenten aantrekken.

In het moderne onderwijscon-
cept zit iets meedogenloos
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Hoe heeft het Nederlandse onderwijs nu werk gemaakt van burger-
schapsvorming? Impliciet doet het daar al veel aan. Scholen besteden ook 
zonder zo’n wettelijke bepaling met betrekking tot actief burgerschap 
en sociale integratie aandacht aan de sociaal-maatschappelijke vorming 
van leerlingen. Behalve aan de oriëntatie op de waarden die vooral gericht 
zijn op de leerling zelf, wordt in bijna elke school veel waarde gehecht aan 
respect tonen, verdraagzaam zijn, niet discrimineren en oog hebben voor 
duurzaamheid.

Het onderwijs zat dan ook niet te wachten op de wet en heeft er – mede 
omdat er geen duidelijk curriculum is – moeite mee om de vereisten een 
duidelijk gezicht te geven.

De inspectie heeft in de afgelopen jaren vooral gevraagd naar de visie 
die de school heeft op burgerschapsvorming en hoe zij daarover commu-
niceert. Daarbij gaat het ook om de wijze waarop er binnen de school zelf 
ervaringen worden opgedaan met democratisch denken, het omgaan met 
verschillen, en om de wijze waarop de school de leerlingen verbindt met de 
‘kernwaarden’ van de Nederlandse samenleving.

Elementen	van	burgerschapsvorming

slo, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling heeft aanzetten 
gegeven voor een meer planmatige aanpak.4 slo heeft daarbij, anders dan 
de wet mogelijk beoogde, niet het begrip ‘integratie’ willen hanteren, want 
de vraag is dan natuurlijk wie er bepaalt wie waarin moet integreren. In 
plaats daarvan wordt onderkend dat het moet gaan om participatie vanuit 
de eigen identiteit. Participatie is een wezenskenmerk van democratie. 
Persoonlijke identiteit vormt zich in relatie met het participeren aan be-
paalde gemeenschappen en in relatie met de pluriforme samenleving. Wat 
mensen bindt binnen een democratie is vooral dat er recht wordt gedaan 
aan de verschillen tussen mensen. Democratie vormt het kader waarbin-
nen mensen hun verschillen kunnen uithouden.

De inspectie, die ook toezicht houdt op de naleving van het wetsartikel 
over actief burgerschap en sociale integratie, heeft gemeend dat het on-
derwijs daarnaast een aantal kernwaarden van de samenleving moet on-
derwijzen waaraan iedereen zich moet binden. Of daarmee de democratie 
niet juist wordt ingeperkt – je mag kennelijk alleen meedoen als je de kern-
waarden deelt – is een vraag die onzes inziens te weinig wordt gesteld.

De kernwaarden die nu door de inspectie zijn verwoord, zijn vooral 
liberale waarden: autonomie van de persoon, gelijkwaardigheid van men-
sen, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, en het afwijzen van 
discriminatie. Deze waarden gelden voor de verhouding tussen burger en 
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overheid, en zijn hiermee verbreed tot het sociale verkeer tussen mensen. 
Zij ‘verworden’ soms zelfs tot norm. Het afwijzen van discriminatie is bij-
voorbeeld verworden tot een verbod op discriminatie.

De meeste scholen hebben geen moeite met deze definiëring van de 
kernwaarden. Het liberale denken lijkt gemeengoed. Maar binnen een de-

mocratie zouden ook zulke liberale 
waarden niet buiten de discussie 
moeten worden geplaatst. Burger-
schap moet natuurlijk een gemeen-
schappelijk bindend element heb-
ben, maar het benoemen daarvan 
is een zaak van debat, overleg en 

besluitvorming tussen burgers.5 Een onderwijsinspectie die zelf met een 
invulling komt en deze aan scholen oplegt, past hier niet goed bij.

Sommige overheidseisen hebben overigens wel succes. Zo is er in het 
onderwijs waardering voor de invoering van een maatschappelijke stage. 
Dit vooral door christendemocraten voorgestane idee zorgt ervoor dat 
jongeren ervaring opdoen met het verrichten van vrijwilligerswerk, en de 
stage is een succes omdat jongeren de waarde ervan ontdekken: ze doen 
ertoe. Het bevreemdt dan ook dat juist dit aspect nu niet meer mag meetel-
len voor de urenlast die aan het onderwijs wordt opgelegd en dat het geld 
dat scholen ervoor kregen wordt wegbezuinigd.

Sociaal	burgerschap

Ertoe doen, iets voor een ander betekenen en op grond daarvan waardering 
oogsten. Dat zou wel eens de kern kunnen vormen van actief burgerschap 
en sociale integratie. In 2011 heeft Martijn van Oorschot portretten van 
leerlingen van het Waterlant College in Amsterdam (vmbo) gemaakt die 
te maken hebben met dromen van wat ze wilden worden.6 Ze schreven 
daarvoor brieven aan brandweermannen, sporthelden, schoonheidsspeci-
alisten, de minister van Financiën, en stelden daarin de vraag of zij op hun 
werkplek gefotografeerd mochten worden. Uit al die brieven blijkt dat zij 
vooral iets willen betekenen voor anderen. Dit sluit aan bij een algemene 
behoefte van mensen om onbaatzuchtig te handelen, een behoefte die door 
kinderen evenzeer wordt gevoeld.7

In het onderwijs is vooral de waarde ‘respect’ gemeengoed geworden; 
zozeer zelfs dat deze aan kracht verliest. Mensen tonen niet zozeer respect 
voor anderen, maar menen dat zijzelf recht hebben op respect, wat voor 
velen betekent dat ze in hun waarde gelaten willen worden. Respecteren 
betekent inmiddels niet meer waarderen, eerbiedigen en hoogachten, 

Binnen een democratie mogen 
ook liberale waarden niet buiten 
de discussie worden geplaatst
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maar verdragen dat de ander anders is en er verder geen boodschap aan 
hebben. Een voorbeeld van die nivellering van de waarde ‘respect’ is ook de 
veelvoorkomende schoolgidsformulering dat ouders de uitgangspunten 
van een school moeten respecteren als zij die niet kunnen onderschrijven.

Maar ook al kun je kritisch kijken naar de wijze waarop op zich goede 
waarden binnen de scholen (met de focus op de leerling als individu) ver-
taald worden, veel scholen proberen ook te werken aan vormen van sociaal-
maatschappelijke betrokkenheid. Er zijn fairtradescholen, scholen tegen 
racisme, scholen met antipestprotocollen, Vreedzame Scholen…

Een mooi voorbeeld van sociale betrokkenheid van leerlingen bij de 
democratische samenleving vormt de ‘interlevensbeschouwelijke’ viering 
die op Prinsjesdag in Den Haag plaatsvindt, en waar leden van de regering 
en het parlement met belangstellenden en honderden leerlingen samen-
komen. Dit jaar hebben leerlingen van scholen gedichten gemaakt in het 
kader van het thema ‘innerlijke beschaving, leidraad naar vrede’.8

Deugdzaamheid	als	nieuwe	waarde

Hoe kan in dit kader en tijdsgewricht de overdracht van waarden en nor-
men plaatsvinden, en hoe scholen we mensen zo dat zij zich integer gedra-
gen en deugdzaam zijn? De gedachte is dat een democratie vooral gediend 
is bij burgers die op een integere wijze hun verschillende belangen en 
inzichten voor het voetlicht brengen en daarvoor steun zoeken. Hoewel het 
in het publieke domein gaat om een balans tussen de individuele vrijheid – 
die voorop is komen te staan – en het respectvol samenleven met anderen, 
zou het onderwijs zich vooral moeten richten op de karaktervorming. Onze 
samenleving heeft daar nu gelukkig weer oog voor: we willen graag dat 
mensen deugen. We beoordelen bij maatschappelijk falen vooral de inten-
tie waarmee mensen handelden.

Scholen willen in het verlengde hiervan weer nadenken over opvoeden 
tot deugdzaamheid. Deugdzaamheid is ontdaan van de geur van Hierony-

mus van Alphen en er verschijnen 
handreikingen, zoals Doe me een 
deugd, waarin als belangrijke deug-
den voor de basisschool worden 
genoemd: matigheid, eerlijkheid en 
geduld (onderbouw); naastenliefde, 
vriendschap en zorgzaamheid 
(middenbouw); tolerantie, verant-

woordelijkheid en respect (bovenbouw).9 Het betreft dan dus vooral sociale 
deugden.

Karaktervorming en 
deugdzaamheid vormen de 
basis waarop jongeren worden 
betrokken op de samenleving
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Karaktervorming en deugdzaamheid vormen volgens James Kennedy 
de basis waarop vervolgens ook de jongere betrokken wordt op het grotere 
verband van de samenleving. Hij denkt dan aan het bijbrengen van eerbied 
voor het verleden: de erkenning dat wij leven van datgene wat vorige gene-
raties hebben opgebouwd of juist hebben nagelaten te doen. Daarnaast is 
wezenlijk dat we hoop uitstralen, dat we in staat zijn om de toekomst open te 
houden voor onszelf en voor wie na ons komen. En als derde noemt Kennedy 
de liefde; we zijn vooral via de vrijgevigheid met anderen verbonden.10

Besluit:	zelfverwerkelijking	door	de	gemeenschap	te	dienen

In deze op anderen gerichte houding is het vandaag de dag heel wezen-
lijk dat het individu zich daar zelf goed bij voelt. Belangeloosheid is geen 
waarde op zich meer, het is een vorm van zelfverwerkelijking. Leerlingen 
van nu groeien op in een klimaat waarin hun wordt voorgehouden dat zij 
vooral zichzelf moeten dienen. Een in werkelijkheid loodzware taak. Wat 
enorm helpt is dat leerlingen ontdekken dat zij daarbij het meest tot hun 
recht komen als zij betekenis hebben voor anderen. Ook als de voorgege-
ven structuren van sociale samenhang niet meer voorhanden zijn – voor 
veel mensen een zegen, omdat zij zich nu niet meer hoeven te conformeren 
aan wat anderen van hen verwachten – blijken mensen wel degelijk pas tot 
hun recht te komen als ze niet louter op zichzelf zijn gericht. Dat inzicht 
helpt scholen om jongeren ervaringen te laten opdoen met hoe zij van be-
tekenis kunnen zijn. Daarvoor is wel nodig dat leerlingen deel uitmaken 
van een gemeenschap die hun ook oriëntaties biedt op iets wat meer is 
dan zijzelf. Scholen doen dat door zaken aan de orde te stellen die zij van 
waarde en van betekenis achten. Voor christelijke scholen zijn dat vooral 
verwondering over wat is en eerbied voor dat wat kwetsbaar is en om aan-
dacht vraagt. En dat in het besef van afhankelijkheid en met bereidheid tot 
tegenspraak, volhardend zoekend naar wat heel maakt.11 Dat maakt van de 
school een pedagogische civil society.

Scholen zullen een klimaat scheppen waarin leerlingen ervaren dat zij 
gekend worden en ertoe doen, en waarin zij ook ruimte krijgen om fouten 
te maken en steeds opnieuw mogen beginnen. Voor christelijke scholen 
betekent dit dat de leerling zich gedragen weet en niet op zichzelf wordt 
teruggeworpen.

Scholen zullen leerlingen vooral ook uitdagen om eigen antwoorden 
te geven op datgene waarop de school hen oriënteert en op de vragen die 
daarmee worden opgeroepen en op de uitdagingen waarvoor ze gesteld 
worden, om zich zo te engageren. Christelijke scholen zullen hun leerlin-
gen vooral het besef willen meegeven dat zij verantwoordelijkheid kunnen 
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dragen. Het gaat er inderdaad om dat je ertoe doet, ook al kun je daarvan 
zelf de waarde niet ervaren. Zoals Adriaan Roland Holst dichtte: ‘Ik zal de 
halmen niet meer zien / noch binden ooit de volle schoven, / maar doe mij 
in den oogst geloven / waarvoor ik dien…’12
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Wat	mogen	politici	doen	en	zeggen ten aanzien van de morele over-
tuigingen van burgers? Is het niet onvermijdelijk bevoogdend, wanneer 
een politicus zich op het morele vlak begeeft? Ten aanzien van morele 
kwesties bestaan er immers verschil lende opvattingen en er is geen auto-
riteit die zich daarboven kan verheffen. Met welk recht zou de politicus 
kunnen claimen beter te weten wat goed of slecht is dan wille keurig welke 
burger? Zelfs als we geen relativist zijn, en dus niet aannemen dat morele 
juistheid samenvalt met de positie die je inneemt, zullen we te zeer over-
tuigd zijn van het moreel pluralisme om te kunnen aanvaarden dat iemand 
boven de ver scheidenheid van opvattingen en keuzes zou kunnen staan en 
zou kunnen oordelen over de juistheid of onjuistheid van welke overtui-
ging dan ook.

‘De mensen in het land…’:  
over de rol van morele waarden 
in de politiek

De auteur is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
en aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Het politieke debat over waarden wordt ontlopen door twee 
populaire strategieën: overtuigingen worden verstopt achter 
‘feiten en cijfers’ en er wordt aangesloten bij een feitelijke con-
sensus over de waarde van het eigen belang. In politiek opzicht 
zijn dit gevaarlijke strategieën. Datgene wat mensen tot bur-
gers maakt, wordt namelijk ontkend. Ten aanzien van goed 
en slecht, rechtvaardig en onrechtvaardig, zijn we geen kudde, 
maar een menselijke gemeenschap, een gespreksgemeenschap. 
Dat betekent dat waarden per definitie ‘ter discussie staan’, en 
de politiek is precies het forum voor deze discussie.

door Paul van Tongeren
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Natuurlijk: een politicus heeft evenzeer recht op zijn morele overtui-
ging als elke andere burger. En hij mag daarvoor ook uitkomen, ervan ge-
tuigen desnoods, zijn politieke standpunten daarop baseren en daarmee 
beargumenteren. Maar het lijkt zeer de vraag of hij daarmee zijn positie 
versterkt. Want als zijn morele overtuiging niet meer dan ‘een’ overtuiging 
is, één uit vele mogelijkheden, maakt hij het politieke standpunt dat hij 
daarmee kracht wil bijzetten, eerder juist tot ook slechts een particuliere 
mening. Zoals degene die zich beroept op zijn geloof de ongelovigen niet 
zal overtuigen maar hen juist van zich zal verwijderen, zo zal ook een be-
roep op een morele overtuiging binnen het kader van een doorgevoerd 
moreel pluralisme eerder ondermijnend werken op de overtuigingskracht 
van wie medestanders zoekt.

Strategieën

Om succes te hebben lijken dan vooral twee strategieën aangewezen, beide 
zeer ge liefd onder huidige generaties politici. De eerste bestaat erin dat 
men zijn overtuiging verstopt achter ‘feiten en cijfers’. In plaats van te 
spreken over het recht van mensen op een menswaardig leven, over wat 
‘menswaardig’ inhoudt en over de morele rele vantie van de plaats waar je 
geboren bent, spreekt men dan over de veiligheidssituatie in het land van 
herkomst, over aantallen immigranten en noemt men cijfers over de druk 
op de sociale voorzieningen. In plaats van uiting te geven aan verontwaar-
diging over een toenemend gebrek aan solidariteit, spreekt men over stij-
gende zorgkosten, liefst ondersteund met grafieken en tabellen.

De tweede strategie bestaat erin de morele pluraliteit zo veel mogelijk 
te omzeilen door aan te sluiten bij een feitelijke consensus. De grootste 
consensus bestaat waar schijnlijk hierin dat iedereen graag voor zichzelf 
het beste wil. Natuurlijk zijn er verschillende opvattingen over waarin dat 
eigen belang eigenlijk bestaat, en over hoe de zorg ervoor zich dient te 
verhouden tot de zorg voor het belang van anderen. Maar dat neemt niet 
weg dat vrijwel iedereen liever gezond dan ziek is, liever meer midde len te 
besteden heeft dan minder, veiligheid prefereert boven gevaar, enzovoort. 
Dit is ongeveer wat politici doen als ze zich beroepen op ‘de mensen in het 
land’ en op ‘wat die mensen willen’.

Ik denk dat beide strategieën, hoezeer ook schijnbaar verschillend, in 
feite op hetzelfde neerkomen, en dat ze, hoe effectief ze ook mogen lijken 
in het politieke bedrijf, juist in politiek opzicht gevaarlijk zijn.

De eerste strategie werkt slechts zo lang als niemand doorheeft dat 
‘feiten en cijfers’ op zichzelf helemaal niets zeggen. Ze krijgen slechts 
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betekenis door de overtuigingen en de waarden die erin verstopt zitten: 
cijfers over de druk op sociale voorzieningen kunnen op zichzelf even goed 
gebruikt worden als argument voor een verhoging van het budget daar-
voor als voor een verlaging van het aantal mensen dat er een beroep op kan 
doen. Stijgende zorgkosten zijn pas een argument voor wie een mening 
heeft over het belang van zorg en het belang van solidariteit. En in die me-
ning zit de overtuiging. Meningen betreffen de betekenis van de feiten. 
Zonder meningen betekenen feiten daarom helemaal niets. Elk beroep op 
feiten is ‘in feite’ een beroep op de daarin verstopte meningen over wat van 
belang is en in welke mate.

Waarom ‘feiten en cijfers’ dan toch zo vaak een grote overtuigings-
kracht hebben? Waarschijnlijk omdat ze impliciet een beroep doen op 
(en versterkend werken ten aanzien van) een heersende consensus. In 
een samenleving die steeds ‘liberaler’ wordt – en dat betekent in feite: 
een samenleving die steeds meer de vrijheid van het indivi du om zijn 
eigen belangen maximaal te behartigen als centrale waarde beschouwt 
– zullen feiten en cijfers die spreken van een druk op de collectieve 
voorzieningen, vanzelf gelden als argumenten tegen de ontwikkelingen 
die deze druk veroorzaken, als argumenten voor een inperking van de 
solidariteit of minstens als waarschuwende verwijzingen naar de gren-
zen daarvan. Ze krijgen een betekenis vanuit een gedeelde overtuiging, 
die niet geëxpliciteerd hoeft te worden omdat ze als vanzelfsprekend 
geldt, en die, doordat ze niet geëxpliciteerd wordt, nog meer de kracht 
van vanzelf sprekendheid krijgt en zo nog verder versterkt wordt. En 
daarmee zijn we uitgekomen bij de tweede strategie, die aansluit bij de 
grootste feitelijke consensus: de waarde die – uiteraard – gehecht wordt 

aan het eigen belang.
Waarom noem ik beide strate-

gieën politiek gevaarlijk? Het duide-
lijkst is dat zichtbaar bij de tweede 
strategie. Door aan te sluiten bij de 
feitelijke consensus over de waarde 
van het eigen individuele belang, 
wordt datgene wat mensen tot bur-
gers maakt, dat wil zeggen tot lid 

van en betrokken op een politieke gemeenschap, ontkend. Politici die men-
sen aanspreken op hun eigen individuele belang (en dat geldt eigenlijk 
voor al die politici die argumenteren met verwijzing naar ‘wat de mensen 
in het land willen’) ondermijnen in feite het burgerschap van die mensen.

Politici die mensen aanspreken 
op hun eigen individuele belang 
(‘De mensen in het land!’)  
ondermijnen in feite het  
burgerschap van die mensen
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Kloof	tussen	individu	en	burger

Er wordt wel geklaagd over de kloof tussen ‘politiek en burger’, maar dat is 
een verkeerde uitdrukking voor een misverstaan probleem. ‘Burgers’ zijn 
per definitie politieke wezens; ‘burgerschap’ is een politieke hoedanig-
heid. Als (of voor zover) mensen ‘burgers’ zijn, zijn ze precies niet meer 
gescheiden van het politieke, maar door en door politiek. Als er een kloof 
bestaat, dan ligt die tussen de mens als individu met zijn individuele be-
langen en behoeftes enerzijds en de mens als burger, dat wil zeggen als ge-
richt op het belang van de politieke gemeenschap anderzijds. En die kloof, 
tussen individu en burger, wordt op de eerste plaats veroorzaakt door 
politici die klagen over ‘de kloof tussen politiek en burger’ en die daarom 
mensen gaan aanspreken op hun individuele belangen en behoeftes. De 
kloof waar politici over klagen is dus te wijten aan hun eigen pogingen om 
de werkelijke kloof te overbruggen.

Er is namelijk wel degelijk een kloof, maar die ligt, zoals gezegd, tussen 
individu en burger. Een mens wordt niet zomaar vanzelf tot burger. Het eigen 
belang is sterk genoeg om, als er niets gebeurt, het algemeen belang te ver-
dringen. Politici hebben hierin een belangrijke taak. Zij zouden moeten hel-
pen die kloof te overbruggen. Zij moeten mensen helpen tot burger te worden. 
En ik denk dat dat betekent dat zij over morele waarden moeten spreken. Ik 
leg die stelling uit door op twee mogelijke tegenargumenten in te gaan.

Spreken	over	morele	waarden

Het bekende liberale tegenargument is dat individuen niet slechts voor 
hun eigen belangen opkomen, maar juist pleiten voor ieders individuele 
vrijheid om zijn eigen morele waarden te kunnen koesteren. Morele over-
tuigingen bestaan immers in veelvoud – we zagen het al. De politiek zou 
daarin niet moeten kiezen, maar er slechts zijn om de vrijheid te waarbor-
gen waarbinnen ieder zijn eigen overtuigingen kan hebben.

De problemen met dit argument zijn bekend. Morele overtuigingen 
zijn verschillend van, maar tegelijk op een intrigerende manier verbonden 
met, meer of minder persoon lijke voorkeuren. Mijn voorkeur, bijvoorbeeld 
voor een bepaald soort muziek, is er weliswaar bij gebaat als er gezelschap-
pen kunnen bestaan die zulke muziek uitvoeren en theaters die dat willen 
programmeren; maar dat zou tot op zekere hoogte nog door de markt ge-
regeld kunnen worden. Als er te weinig koopkracht voor een bepaald aan-
bod is, heeft degene die daaraan behoefte heeft gewoon pech. Maar dat zou 
onrecht vaardig zijn als daardoor alleen rijke mensen en de grote massa aan 
hun muzikale trekken zouden kunnen komen. Het zal duidelijk zijn dat 
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dit oordeel (‘Onrechtvaar dig!’) niet zelf weer een voorkeur genoemd kan 
worden. Zo’n oordeel wil bovendien niet binnen de individuele vrijheids-
ruimte blijven, maar wil zich per se ook maat schappelijk verwerkelijken. 
Ook als ik de overtuiging heb dat een bepaald soort van theater (of krant 
of nieuwsvoorziening of wetenschapsbeoefening) in een samenleving een 
plaats moet hebben, omdat ze van belang zijn voor de kwaliteit van die 
samenle ving, betreft dat waarden die niet binnenskamers willen blijven. 
En de liberale these die zegt dat individuele vrijheid belangrijker is dan 
andere waarden is natuurlijk ook zelf een morele overtuiging die zich on-
derscheidt van een persoonlijke voorkeur.

Politiek is het debat over die waarden: waarden die verwerkelijkt willen 
worden, maar die tegelijk elkaar beconcurreren. Individuele vrijheid en 
sociale rechtvaardigheid, pluraliteit en zuinigheid, veiligheid en gastvrij-
heid wijzen minstens deels in verschil lende richtingen en kunnen alleen 
in een debat over die waarden zelf tot een zekere, zij het altijd spannings-
volle, harmonie gebracht worden.

Op dit punt sluit het tweede tegenargument aan, dat we kunnen aandui-
den als populis tisch. Dat stelt dat die harmonie in feite reeds bereikt en ei-
genlijk helemaal niet span ningsvol is. Er is al een consensus. Afgezien van 
uitzonderingen, zouden ‘de mensen’ het eens zijn over wat ze willen en van 
waarde achten. En die uitzonderingen maken door hun afwijkende mening 
en gedrag duidelijk dat ze er niet bij horen en hier niet thuishoren.

Het zal duidelijk zijn hoe gemakkelijk het liberale pleidooi voor maxi-
male individuele vrijheid in de buurt komt van het populisme. De consen-
sus bestaat erin dat iedereen het beste voor zichzelf wil en zo weinig mo-

gelijk bemoeienis van anderen, laat 
staan van een ‘overheid’! Mensen 
lijken eensgezind geen burger te 
willen zijn, tenzij in minimale zin.

Ook dit argument is evident pro-
blematisch. Ten eerste is de consen-
sus natuurlijk slechts schijn. Niet 

voor niets blijkt steeds weer uit onderzoek dat mensen die vrijheid eerder 
voor zichzelf dan voor de anderen willen. Er moeten meer agenten, meer 
camera’s, strengere straffen, dat wil zeggen minder vrijheid voor de ande-
ren zijn, om onze vrijheid te beschermen. Het is niet moeilijk te bedenken 
dat individuele vrijheid onvermijdelijk bron is van conflicten.

In plaats van die conflicten te bezweren, zou de politiek het forum 
moeten bieden om ze uit te vechten. En daarvoor is nodig dat zichtbaar 
wordt gemaakt dat die conflicten draaien om waarden en dat het conflict 
van waarden wordt voltrokken in een debat over die waarden. Want – en 
dat moet ten tweede worden ingebracht tegen het populistisch argument 

Het liberale pleidooi voor maxi-
male individuele vrijheid komt 
in de buurt van het populisme
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– waarden zijn onvermijdelijk conflicterend en betwistbaar. Het zijn ‘op-
tima’ en als zodanig verabsoluteringen van een bepaald perspectief. Ze 
bestaan alleen maar in de overtuigingen, de meningen van mensen en 
kunnen nooit ‘objectief ’ worden vastgesteld. Inzake behoeften en hun 
bevrediging kan dat wel en daarom kan daarover volstrekte eenstemmig-
heid bestaan: de eensgezindheid van de kudde. Maar ten aanzien van goed 
en slecht, rechtvaardig en onrechtvaardig, zijn we geen kudde, maar een 
menselijke gemeenschap, een gespreksgemeenschap. Dat betekent dat 
waarden per definitie ‘ter discussie staan’, en de politiek is mijns inziens 
precies het forum voor deze discussie. Onenigheid is hier geen gebrek, 
maar een noodzakelij ke kwaliteit. Volstrekte eenstemmigheid zou de dood 
in de pot, want het verlies van betrokkenheid op waarden, zijn. Als we geen 
oorlog willen voeren, maar evenmin in een waarden-loos relativisme willen 
verzanden, zullen we het gevecht tussen waarden moeten voortzetten op 
het niveau van de politiek.

Politieke	praktijk

Wat betekent dat voor de politieke praktijk of de praktijk van de politi-
cus? Ik beperk me tot drie korte conclusies. Ten eerste moet politiek zo 
veel mogelijk bestaan in een debat over waarden. Feiten en cijfers en ook 
de techniek van de praktische ver werkelijking van de (altijd voorlopige) 
uitkomst van dat debat, moeten worden over gelaten aan de ambtenaren. 
Politici moeten zich bezighouden met de vraag naar wat rechtvaardig is en 
wat goed is.

Ten tweede moeten politici niet mensen volgen in hun individuele be-
hoeften en be langen, maar hen eerder voorgaan in belangstelling voor het 
goede en rechtvaardige voor de gemeenschap. Voorgaan en het voorbeeld 
geven, is iets anders dan bevoog ding.

Ten derde zouden politici mensen moeten steunen en aanmoedigen, 
daar waar zij zich reeds burger tonen, dat wil zeggen: gericht op (niet hun 
eigen individuele belang, maar op) rechtvaardigheid en de goede politieke 
gemeenschap. En hoe groter die gemeenschap, hoe sterker de politieke 
betekenis: dus liever Europees dan nationaal, en liever kosmopolitiek dan 
‘kleine politiek’.
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Dit	zei	minister-president	Rutte over de dodelijke trappen tegen de 
grensrechter in Almere: ‘Hier is sprake van onacceptabel geweld op het 
voetbalveld.’ En daarna: ‘Dit is geen zaak van de overheid. We kunnen par-
tijen bij elkaar brengen; we kunnen de zaak niet oplossen.’1

Moet de overheid een rol spelen in wat nog steeds het waarden-en-normen-
debat genoemd wordt, ofwel: moet onze overheid zich met moraal bemoeien? 
Jazeker. Maar eerst een andere vraag: weten we eigenlijk waar we het over heb-
ben, als we het over het probleem van de ‘waarden en normen’ hebben?

De	verhullende	termen

Geregeld worden concrete problemen verhuld door de abstracties waarin 
ze beschreven worden. Neem het waarden-en-normendebat. Waar dat 

Het gezag en het wangedrag

De auteur is filosoof, filmmaker en auteur van het recent verschenen boek Wat is er 
mis met gezag?

Burgers zien de verruwde omgangsvormen al jaren als een 
van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Gezag 
speelt een sleutelrol bij het zoeken naar een oplossing, maar 
de gezagsdiscussie wordt verlamd door het idee dat er slechts 
twee opties zijn: traditionele autoriteit of antiautoriteit. Er 
bestaat echter een derde mogelijkheid: een vrijwillig gedra-
gen en communicatief uitgeoefend gezag. Door zo’n com-
municatief gezag hoort het probleem van wangedrag helder 
besproken te worden, niet zozeer in termen van waarden, 
maar van handelingen. Het delen van eenzelfde setje waar-
den kan moeilijk verplicht worden gesteld; wel verplicht te 
stellen en te delen zijn basisregels voor gedrag, als mini-
mumbepalingen van wat mensen niet mogen doen.

door Jurriën Rood
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concreet over gaat is niet meer alleen dat men niet opstaat voor een oudere 
in de tram, of zich onbeschoft gedraagt op straat. Het omvat ook dat men 
een opmerking van een conducteur niet accepteert, een vermaning van 
een leraar met dreiging beantwoordt. Of dat men de ander te lijf gaat. Er is 
sprake van wangedrag, van agressie en van geweld, zowel tussen burgers 
onderling als tussen burgers en overheidspersoneel. De bespreking hier-
van vindt echter plaats in abstracte termen die vooral leiden tot verwijding 
van het perspectief: van ‘fatsoen’ gaat het naar ‘waarde’, en dan door naar 
‘gemeenschappelijkheid’. Zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (wrr) al in 2003 constateerde: het gaat tenslotte over alles, en 
dus over niets.2 Het onderwerp zelf is weggeabstraheerd. En er is nóg een 
zwaarwegend bezwaar tegen de benoeming in termen van waarden: ze lo-
kaliseert het probleem in de opvattingen van mensen, namelijk hun geloof 
in een bepaalde waarde. Daarmee wordt een psychische doos van Pandora 
opengetrokken die vervolgens elk debat overwoekert, maar slechts matig 
relevant is. Want het zijn niet zozeer de opvattingen van mensen waar an-
deren last van hebben, als wel hun eventuele handelingen, hun daden. De 
focus op psychologie, intenties en oorzaken vertroebelt het nuchtere uit-
zicht op deze daden.

Ook ‘fatsoen’ voldeed niet. Het was een toch al ouderwetse term, die 
niet werd uitgewerkt en van concrete, eigentijdse inhoud voorzien. Een 
gemiste kans. Balkenende cum suis had de zaak een grote dienst bewezen 
door dit fatsoen veel verder te concretiseren, bijvoorbeeld tot gedragsre-
gels. Dan had zichtbaar kunnen worden waar de schoen wringt, wat de 
lastige, pijnlijke kant is van het ‘fatsoensprobleem’. Binnen het concept 
‘fatsoen’ wordt de individuele vrijheid namelijk ingeperkt door een paar 
basisregels. Die inperking is het pijnpunt van onze verregaand liberale 
maatschappij.

Hier komt voor het eerst een waarde in beeld, en wel één die bij ons 
hoog in het vaandel staat: individuele vrijheid. Deze botst op een andere 

basiswaarde van onze samenleving, 
namelijk die van gelijk(waardig)
heid. Uit het evenwicht van deze 
twee komen normen (dat wil zeg-
gen: regels) voort, zoals ‘De vrijheid 
is zo groot tot hij die van een ander 
in de weg zit’ of ‘Het is ongewenst 
om anderen opzettelijk te schaden’. 

Dit waardenevenwicht is echter verstoord. De persoonlijke vrijheid wil ge-
regeld niet ingedamd worden, door wie of wat dan ook. Bij vlagen bestaat 
er maling aan basisregels en aan alle vormen van correctie. En die maling 

We kunnen ons in het waarden-
en-normendebat beter richten 
op de (ongewenste) handelingen 
dan op de gedachten
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beperkt zich niet tot gedachten, maar uit zich in handelingen: agressie en 
geweld.

Dit probleemgebied steekt in de veel te ruime jas van een ‘waarden-en-
normendebat’. Geen wonder dat dit debat niet opschiet, áls het al gevoerd 
wordt. We kunnen ons beter richten op de (ongewenste) handelingen.

Het	basisprobleem

Laten we het basisprobleem opnieuw formuleren. ‘De grootste zorg is 
en blijft hoe we in Nederland met elkaar omgaan’, schrijft het Sociaal 
Cultureel Planbureau, de laatste vijf jaar overziend.3 En als belangrijkste 
prioriteit wordt gezien ‘dat mensen in Nederland verdraagzamer zijn en 
zich socialer gedragen’.4 Laat me dit nog anders formuleren: in een land 
dat al decennia tot de welvarendste landen ter wereld behoort en waar de 
jeugd het allergelukkigst is,5 wordt het algemene welzijn ondermijnd 
door (publiek) wangedrag. Zo wordt in dit welvaartsland bijvoorbeeld 65 
procent van de werkers met een publieke taak jaarlijks geconfronteerd met 
agressie en geweld. Waarom eigenlijk? Let wel: het is geweld en agressie 
tegen ongewapende en meestal niet-bedreigende publieke werkers – de 
vroegere gezagsdragers van onze maatschappij. Leraren, buschauffeurs, 
treinconducteurs, loketpersoneel, sportscheidsrechters. Vaak is het naar 
aanleiding van één of andere vorm van corrigerend optreden, soms ge-
beurt het zomaar. Parallel hieraan loopt een toename van hevig straatge-
weld tegen medeburgers; vaak verbonden aan het uitgaansleven, en soms 
voorafgegaan door een (corrigerende) opmerking van de onbekende ander. 
Bijvoorbeeld over het omsmijten van geparkeerde fietsen. Hierop wordt 
niet gereageerd met een verbale schimpscheut (‘Waar bemoei je je mee, 
klootzak?’), ook niet met schouderophalen, en al helemaal niet met een 
vorm van ernaar luisteren of ‘sorry’ zeggen. Nee, er wordt gereageerd met 
agressie en geweld.

Het aanspreken van elkaar in de openbare ruimte kan een riskante, zelfs 
levensgevaarlijke zaak zijn. Des te merkwaardiger dus dat in overheidsrap-
porten en -uitlatingen geregeld sprake is van de ‘noodzaak om elkaar aan 
te spreken’.6 Wie verstandig is, weet dat je dit in sommige omstandighe-
den en bij jongemannen in een bepaalde leeftijd beter uit je hoofd kunt 
laten. In de eerdergenoemde rapporten wordt niet opgemerkt dat iemand 
aanspreken een machteloze bezigheid is zonder zijn noodzakelijke com-
plement: de aangesprokene zal zich er iets van moeten aantrekken, bijvoor-
beeld omdat er bepaalde regels zijn afgesproken, die voor iedereen gelden.

Er bestaat, kortom, een probleem met het volgen van gedragsregels in 
de openbare ruimte. Chiquer gezegd: het gezag van basisregels legt het af 



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Waarden,	normen	en	het	gezag

86

tegen de eigen vrijheid. Met wangedrag en geweld tot gevolg. It’s not the 
economy, it’s the aggression, stupid.

Het	gezag	van	de	politie

Maar als we een probleem met geweld hebben, dan sturen we daar toch de 
politie op af, de sterke arm der wet? En als er een geweldsprobleem bestaat 
in de openbare ruimte, is dat een politieprobleem. Toch?

Dat was grofweg ook mijn standpunt toen ik enkele jaren geleden de 
gelegenheid kreeg om het gezag van de (Amsterdamse) politie te onder-
zoeken. In lange periodes tussen 2007 en 2011 observeerde ik, filmer en 
filosoof, agenten van het regiokorps Amsterdam-Amstelland in hun da-
gelijks werk.7 ‘Het politiegezag is tanende’, kopte de krant; ik wilde met 
eigen ogen zien hoe beroerd het ervoor stond. Maar ik trof iets heel anders 
aan. De politie heeft namelijk wel degelijk ‘straatgezag’ – verrassend veel 
zelfs. Althans, dit geldt voor de Amsterdamse politie en voor haar gezag 
op het gebied van de handhaving in de openbare ruimte. Gezag wordt dan 
opgevat in concrete zin – namelijk als de mate waarin één partij (de politie) 
opdrachten kan geven aan een andere (de burgers), die vervolgens daad-
werkelijk nageleefd worden – en dus niet als het wijdere begrip dat vaak 
gehanteerd wordt in enquêtes, waarbij men naar een mening vraagt over 
het instituut politie, en waarbij dus eigenlijk het aanzien van dit instituut 
gemeten wordt. Mij interesseerde niet de mening, maar het gedrag van de 
burgers. Wat doen ze als de politie hun iets vraagt of zegt?

Ik onderzocht het straatgezag vanuit drie invalshoeken: met ervaren 
agenten, met studenten, en in enkele van de ‘lastigste buurten’ van de re-
gio. Telkens was de uitkomst dezelfde: het straatgezag, ofwel de mate waar-
in burgers gevolg geven aan vragen of opdrachten van de agenten, is groot. 
In de gezagslastige buurten kon ik dit gevolg geven ook kwantificeren: 
zo’n 76% doet meteen wat gevraagd wordt, 18% doet het onder protest en 
ongeveer 5% doet het niet.8 Er bestaat een opvallend grote gehoorzaamheid 
aan de (deze) politie bij hun dagelijkse optreden in de openbare ruimte, en 
dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, óók jongeren.

Nog opmerkelijker vond ik de vorm van dit gezag: een combinatie van 
praten en optreden. Er wordt door deze agenten altijd gepraat; er wordt 
contact gemaakt en er worden handen geschud, ook met de veelplegers 
uit de top 600. Er wordt evengoed, en soms in hetzelfde contact, kordaat 
opgetreden, ingegrepen, een bon geschreven of aangehouden. Deze ge-
zagsvorm leek mij voorbij te zijn aan twee ingesleten clichébeelden over 
politieoptreden; zowel de brute, gewelddadige agent als de softe, thee-
drinkende beste vriend zijn overstegen. Ze hebben plaatsgemaakt voor een 
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nieuw politiemodel, dat eigenschappen van de vorige twee synthetiseert 
tot een communicatief gezag. Met vallen en opstaan blijkt de (Amsterdam-
se) politie een nieuw gezagsparadigma ontwikkeld te hebben. Als geboren 
en getogen Amsterdammer met zijn wortels in de woelige revoltejaren 
rond 1970, was ik verbaasd over de praktische effectiviteit ervan.

Was er dan geen wanklank? Nauwelijks. In het laatste onderzoek on-
dervroeg ik zo veel mogelijk de hevige protesteerders: ‘Moet er wel politie 
zijn?’ Ze keken me aan alsof ik gek was. ‘Natuurlijk, anders wordt het hier 
chaos.’ Het lijkt op straat niet de politie die ter discussie staat, althans niet 
als zij aanwezig is.9

Het	gezag	van	de	rechtsstaat

Maar als de politie wel gezag heeft, waar schort het dan aan? In mijn ana-
lyse is het niet de politie die het aan praktisch gezag ontbreekt, maar wel 
alle andere (voormalige) gezagsdragers, inclusief de overkoepelende over-
heid, alsook een aantal basisregels van de rechtsstaat.10 Bij het ontstaan en 
het voortbestaan van deze situatie spelen twee verborgen mechanismen 
een belangrijke rol.

Ten eerste is gezag niet eenzijdig. Gezag, volgens de oerdefinitie van We-
ber, is die vorm van macht waar een minimum van instemming voor nodig is. 
Als A in staat is om B te beïnvloeden zónder diens instemming, spreek je van 
macht. Waar A voor die beïnvloeding B’s instemming nodig heeft, heet het 
gezag.11 Gezag behelst dus ook altijd een relatie, tussen een gezagsuitoefe-
naar (bijvoorbeeld de politie) en een gezagstoekenner (bijvoorbeeld de bur-
gers). Dat wordt in de publieke discussie meestal over het hoofd gezien. Ge-
zag wordt gelijkgesteld aan zijn uitoefening, en zo blijft verborgen hoe groot 
de rol is die wij, als burgers en gezagstoekenners, spelen. (Om nog maar te 
zwijgen over de inbreng van een derde partij, de media.) Oplossingen voor 
de ‘gezagsimpasse’ worden steevast aan één kant van het probleem gezocht, 
namelijk bij een andere (lees: hardere) gezagsuitoefening – terwijl de echte 
oplossing evenzeer van de andere kant zal moeten komen.

Ten tweede wordt de gezagsdiscussie beperkt door het idee van slechts 
twee opties. We leven op gezagsgebied al geruime tijd in het antiautoritai-
re paradigma, dat in de jaren zeventig vorm kreeg. Het kenmerkt zich door 
afkeer van alle gezag bij de toekenners en door een angst voor gezag bij de 
uitoefenaars. De maatschappelijke gezagsuitoefening heeft zich vergaand 
teruggetrokken, vanuit een diepe angst om voor autoritair te worden uit-
gemaakt, en als reactie op de opklinkende roep om een herstel van gezag 
grijpt die gezagsuitoefening dan maar terug naar het autoritaire paradig-
ma. Dat er nog een derde mogelijkheid kan bestaan blijft buiten beeld. We 
zitten gevangen in een slingermodel.
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Het samenvattende plaatje toont een politieagent alleen gelaten in de 
openbare ruimte, omringd door een opdringerig publiek, terwijl het ove-
rige gezag, inclusief de overheid, zich ver van dit speelveld ophoudt. Waar 
de politie verschijnt worden regels gerespecteerd, maar zodra ze zich 
omdraait of als ze afwezig is gebeurt dit veel minder. We zien dan het recht 
van de sterkste opstaan, midden in de rechtsstaat.

Dat is de belangrijkste reden voor de overheid om in actie te komen. De 
rechtsstaat hoort op te staan tegen het recht van de sterkste, waar en wan-

neer zich dit voordoet, ook als het 
zich tooit in feestkostuum, zoals 
in Haren. De overheid, in dit geval 
de politie, heeft namelijk namens 
ons allen het geweldsmonopolie in 
handen. Dat is meer dan een dode 
letter. Als burgers geweld kunnen 
gebruiken, tegen elkaar of tegen die 

overheid, wordt een basisprincipe van de rechtsstaat met voeten getreden. 
De overheid zal het monopolie moeten heroveren, op straffe van ongeloof-
waardigheid. En wij, gezagstoekenners, zullen daaraan moeten bijdragen.

Een	nieuwe	gezagsvorm

Het is het gezag van een paar basisregels dat je wilt herstellen (of instellen). 
We hoeven daarvoor niet de klok terug te draaien naar het autoritaire tijdperk. 
Zorgvuldig koersend tussen de Scylla van gewelddadige autoriteit en de Cha-
rybdis van gewelddadige antiautoriteit, verschijnt een nieuwe optie aan de 
horizon: een vrijwillig aanvaard en communicatief uitgeoefend gezag. We zijn 
dan in het derde gezagsparadigma beland, met de politie als loodsbootje.

In deze vorm van gezag hebben alle betrokken partijen een actieve rol 
te spelen.12 Ook de overheid, inclusief haar chef, de premier. Natuurlijk 
moeten zij zich ermee bemoeien. De overheid heeft immers de taak om de 
rechtsstaat te beschermen als die in gevaar komt, en om daarover duidelijk 
te communiceren. Ik wil graag een overheid die niet alleen zegt te staan 
voor de ‘waarden van de rechtsstaat’, maar daar ook consequenties aan 
verbindt. Dat betekent dat zij zich inspant om geweld als ‘gewoon’ middel 
uit het sociale verkeer terug te dringen. Bovendien, als Niebuhr gelijk heeft 
met zijn these dat groepen nog veel moeilijker tot moreel deugdzaam ge-
drag zijn te brengen dan individuen,13 is het onvoorstelbaar dat bij elkaar 
gebrachte partijen hier samen wel uitkomen. ‘Alle maatschappelijke sa-
menwerking op grotere schaal […] vraagt om een zekere mate van dwang’, 
aldus Niebuhr. Die kan alleen van de overheid komen.14

De overheid zal het 
geweldsmonopolie moeten 
heroveren, op straffe van 
ongeloofwaardigheid
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Bij het uitoefenen van haar taak kan de overheid spreken en handelen. 
Door een communicatief gezag hoort ten eerste helder en inspirerend 
gesproken te worden, en dan niet zozeer over waarden, als wel over han-
delingen. Het delen van eenzelfde setje waarden kan je moeilijk verplicht 
stellen; je kunt erop hopen, maar opvattingen zijn vrij en moeten dat ook 
zijn. Wel verplicht te stellen en te delen is een set basisregels voor gedrag, 
voor wat mensen niet mogen doen. Door een concentratie op het handelen 
wordt het mogelijk om een streep in het zand te trekken, als een onder-
grens: de vrijheid gaat tot hier en niet verder. De overheid hanteert dan 
een dunne moraal die minimumvoorwaarden schept voor het samenleven, 
en wier bepalingen betrekking hebben niet op geestelijk vlak, maar op het 
gebied van lichamelijkheid en materiële omstandigheden.

Ook in een open samenleving kan de vrijheid niet onbeperkt zijn, want 
dan kunnen burgers elkaar én die samenleving bedreigen. De vrijheid 
moet wortelen in een dunne, maar stevige bodem. Denk aan pizza- of taart-
bodems: de stevige bodem maakt de enorme variatie erbovenop mogelijk, 
die zónder die bodem überhaupt niet mogelijk is. De bodem onder een 
rechtsstaat van vrijheid en gelijkheid bestaat uit het beginsel van niet-
gewelddadige conflictbeslechting, uit een geweldsmonopolie voor de 
overheid (lees: de politie), en een daarop gebaseerde rechtsorde. Daarbo-
venop kunnen vrijheid en gelijkheid en misschien zelfs rechtvaardigheid 
bestaan. In de bodem is de vrijheid beperkt; de pluriformiteit van de pizza 
bestaat bij de gratie van de uniforme bodem.

De	premier

En de premier, de chef van de overheid? Zijn rol is die van aanjager, formu-
lator en inspirator. Het kiezen van de goede woorden, en beelden, is van 
het grootste belang. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Hier is sprake van onacceptabel 
geweld. We kunnen en zullen dat niet toestaan. In de rechtsstaat lossen we 
conflicten op zonder geweld. Dat is de basis van het samenleven hier. Ge-
weld als sociaal middel accepteren wij niet, onder geen enkele voorwaarde, 
los van waar het vandaan komt of waardoor het veroorzaakt wordt. Het is 
een no go. Waar mensen het proberen zullen wij ertussen gaan staan; waar 
het toch gebeurt zullen de daders voor de rechter gebracht worden en be-
straft. Wie de bodem van de rechtsstaat aanvalt, valt ons allemaal aan en 
zal ons allemaal als tegenstander tegenover zich vinden.’

 Noten

1 Persconferentie van de minister-presi-
dent, 7 december 2012.

2 Wetenschappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid, Waarden, normen en de 
last van gedrag. Amsterdam: Amster-
dam University Press, 2003, p. 22. Veel 
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rend voor deze categorie.
9 Voor een uitgebreid verslag, zie: Jurriën 

Rood, Wat is er mis met gezag? Rotter-
dam: Lemniscaat, 2013, hoofdstuk 2.

10 Voor een uitgebreid antwoord, zie de 
historische en filosofische analyse in het 
tweede deel van Wat is er mis met gezag? 
(Rood, 2013). Hier beperk ik me tot de 
conclusies.

11 Zie Max Weber, Gezag en bureaucratie. 
Rotterdam: Universitaire Pers, 1922, 
repr. 1972; Rood 2013, hoofdstuk 3.

12 Zie het derde deel van Wat is er mis met 
gezag? voor een uitgebreide bespre-
king van de nieuwe gezagsvorm en de 
rol daarin van respectievelijk burgers, 
overheid, politie en media.

13 Reinhold Niebuhr, Moral man and im-
moral society. New York: Charles Scrib-
ner’s Sons, 1932.

14 Niebuhr 1932, p. 3 (mijn vertaling). Tot 
eenzelfde conclusie komt de wrr in 
het eerdergenoemde rapport Waarden, 
normen en de last van gedrag uit 2003; zie 
bijvoorbeeld de hoofdstukken 6 en 8.
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‘Ik ben een accountant “in business”, zoals dat 

in ons jargon heet’, laat Roderik Meeder weten. 

‘Dat betekent dat ik ooit ben opgeleid als open-

baar accountant, maar inmiddels werkzaam 

ben in het bedrijfsleven. Bij een bank, om pre-

cies te zijn.’ Veel accountants werken uiteinde-

lijk als controller, financieel directeur of in een 

andere managementfunctie.

‘Accountants, vooral zij die werken in 

de openbare accountantspraktijk, liggen al 

jaren onder vuur. Hun werk moet beter. Ze 

stonden erbij en keken ernaar, zo is in grote 

lijnen de kern van de kritiek. Ze controleer-

den de boeken van allerlei bedrijven en orga-

nisaties waar het ondertussen toch misging: 

Enron, Parmalat, Ahold en later Vestia, dsb 

Bank en Amarantis. Boekhoudfraudes, te 

grote derivatenportefeuilles en graaigedrag 

aan de top. En de accountant zei niks. De 

waarheid is vaak genuanceerder, want ac-

countants zeggen van alles over de zaken die 

ze tegenkomen. Maar dat blijft meestal bin-

nenskamers, omdat ze zich moeten houden 

aan hun geheimhoudingsplicht.’

‘Een accountant moet integer, objectief, 

deskundig en professioneel zijn. Dat geldt 

ook voor accountants in business. Ze moeten 

hun rug recht houden en staan voor hun pro-

fessionele oordeel, zelfs als hun werkgever 

ze onder druk zet om zaken wat gunstiger 

te presenteren dan eigenlijk zou moeten. En 

dat gebeurt in de praktijk geregeld. Recent 

onderzoek bewijst dat ruim een derde van de 

controllers door hun werkgever onder druk 

wordt gezet om gunstiger winstcijfers te pre-

senteren. Dat is voor een controller of finan-

cieel manager niet altijd makkelijk. Je moet 

stevig in je schoenen staan en de confronta-

tie aan durven gaan. Vasthouden aan je eigen 

standpunten, vertrouwen op je professionele 

kennis. En dat terwijl je in dienst bent van de 

onderneming. Kies je dan voor je professio-

Roderik	Meeder	(1965)

Voorzitter bestuur ledengroep Accountants in 
Business bij de NBA, de Nederlandse Beroepsor-
ganisatie van Accountants.

INtermezzo
Roderik Meeder

‘Verplichte ethiekcursus voor accoun-
tants wenselijk’
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nele mening, of toch liever voor de zekerheid 

van het kunnen betalen van je hypotheek? 

Hoe sterk en objectief kun je zijn, als je sala-

ris mede wordt bepaald door de hoeveelheid 

winst die je werkgever maakt?’

‘Veel bedrijven waar controllers en andere 

accountants werken hanteren hun eigen ge-

dragscodes, waarin eerlijkheid, vertrouwen, 

ethiek en integriteit vaak centraal staan. 

Dat lijkt mooi, maar het gaat mis als er met 

name binnen de top van zo’n onderneming 

de hand mee wordt gelicht. En voorbeelden 

daarvan zijn er helaas legio.’

* * *
‘Hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinne-

ging zei tijdens de jaarlijkse Accountants-

dag in 2011 dat een rechte rug vraagt om 

deugden als moed, zelfbeheersing en recht-

schapenheid, tegenwoordig vaak integri-

teit genoemd. “Met deze kwaliteiten kun je 

geboren zijn, maar ze blijken gelukkig ook 

leerbaar; je kan er beter in worden. Oefening 

baart kunst, ook hierin.” Dat de praktijk las-

tiger is, bewees Kinneging kort daarna zelf 

toen hij zijn zelfbeheersing verloor tegen-

over een journalist van PowNews. Maar toch: 

oefening baart kunst.’

‘Oefening baart kunst, en daarom worden 

alle accountants in business op dit moment 

verplicht om een training beroepsethiek te 

volgen, als onderdeel van een breder ethiek-

project van hun beroepsorganisatie. Tijdens 

die training worden in alle openheid dilem-

ma’s besproken waar deelnemers in hun da-

gelijkse praktijk mee worstelen. Dat gebeurt 

mede aan de hand van een assessment, waar-

mee ook je eigen witte vlekken zichtbaar 

worden. Dat werkt omdat ze met beroepsge-

noten praten, die ook gebonden zijn aan hun 

geheimhoudingsplicht als accountant. De 

onderlinge discussie helpt om zaken vanuit 

een ander perspectief te zien en opnieuw na 

te denken over wat wel of niet door de beugel 

kan. Zaken die eerder normaal leken (“Zo 

doen wij dat bij ons”), blijken dan ineens niet 

zo normaal als gedacht.’

‘Voor accountants in de openbare praktijk 

zijn veel praktijkhandreikingen beschikbaar, 

die hen helpen om bepaalde situaties op de 

juiste manier te beoordelen. Voor accoun-

tants in business ligt dat anders. Daarom is 

het goed dat ze elkaar helpen om kaders te 

stellen en hun ethisch besef aan te scherpen. 

Samen onderkennen ze dat de wereld niet 

zwart-wit is en mensen niet alleen maar goed 

of alleen maar slecht. Door die gedeelde er-

varing worden ze zich meer bewust van hun 

ethisch handelen en hun verantwoordelijk-

heid in dat opzicht. Ze spreken collega’s 

weer aan op hun gedrag en durven vaste 

patronen te doorbreken, bijvoorbeeld door 

extra informatie te vragen, zaken van meer 

kanten te belichten of hoor en wederhoor toe 

te passen.’

* * *
‘Natuurlijk is er ook kritiek op een verplichte 

training ethiek. Het hoort in je opvoeding te 

zitten, een verplichte cursus is niet meer dan 

een bezweringsformule, zo schreef een ge-

waardeerde collega recent nog. Dat leverde 

weer een stevige onderlinge discussie op. 

En dat is wat mij betreft ook winst. Noem het 

dan maar verplichte bezinning, zoals een an-

dere collega het uitdrukte. Bewust nadenken 

over je ethisch handelen is al een grote stap 

in de goede richting. Ook voor accountants 

in business, die soms een Enron, Parmalat, 

Ahold, Vestia, dsb Bank of Amarantis voor 

hun ogen zien ontstaan en dan in actie moe-

ten komen.’



93

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Macht	en	verantwoordelijkheid	verhouden zich meervoudig tot 
elkaar: op het eerste gezicht neemt verantwoordelijkheid toe naarmate 
meer macht bestaat: de slaaf is niet verantwoordelijk. Maar deze blik is wel 
erg grof. Verfijnt men het zicht met de vragen ‘Wie is waarvoor verantwoor-
delijk?’ en ‘In welke verantwoordingsrelaties komt deze verantwoordelijk-
heid tot uitdrukking?’, dan ontstaat governanceproblematiek, zoals we die 
overal in de samenleving tegenkomen.

Deze bijdrage behelst een poging om het vraagstuk van de verhouding 
tussen macht en verantwoordelijkheid te bezien binnen het begrip kennis-

Macht en verant woor de lijkheid 
in de kennisdemocratie

De auteur is Unesco-hoogleraar Governance and Sustainability aan de Universiteit 
van Tilburg.

In de kennisdemocratie raken politiek, media en wetenschap 
steeds meer verstrengeld. Dit heeft grote gevolgen voor de 
machtsuitoefening en het afleggen van verantwoordelijk-
heid. Niet de noodzaak van subtiliteit ter wille van tere afwe-
gingen in alle complexe problematiek staat voorop, maar 
het ethisch simplisme. Het eendimensionale frame van het 
populisme domineert. De kennisdemocratie intensiveert 
en vermenigvuldigt de locaties van verantwoording. Door 
media aangestuurde vraagstellingen vergen onmiddellijke 
antwoorden. De beoordeling van de verantwoordelijkheid 
vindt daarmee niet langer haar kern in de redelijkheid van 
het debat tussen parlement en minister, maar in de vorm-
vereisten van de verantwoording. Het levert een gevaarlijke 
cocktail voor de democratie op.

door Roel in ’t Veld
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democratie, zoals door mij eerder ontwikkeld.1 De stellingname die ik zal 
ontwikkelen is dat de krachten die binnen de kennisdemocratie op elkaar 
inwerken de labiliteit van machtsverhoudingen vergroten, de eenzijdig-
heid van verantwoordelijkheid bevorderen, en daarmee de kernidee van 
democratie zelf dreigen uit te hollen.

Veranderende	relaties	tussen	politiek,	media	en	wetenschap

Kennisdemocratie duidt op de toenemende intensiteit van de verstrenge-
ling tussen politiek, media en wetenschap. De ontwikkeling van elk van 
de drie hoekpunten in deze driehoek is op zichzelf al opmerkenswaard: (1) 
in de politiek ontstaan naast representatieve democratie uiteenlopende 
elementen van participatieve democratie met onderlinge spanningen; (2) 
in de media bestaan naast de klassieke, corporate media (Castells) oftewel 
top-down media nu ook social media oftewel bottom-up media, met een 
totaal andere businesscase en andere logica, en eveneens met onderlinge 
spanningen; en (3) in de wetenschap ontwikkelt zich naast de klassieke 
vormen van disciplinaire research (normal science, volgens Ravetz) nu ook 
transdisciplinariteit (post-normal science), ook vol van spanningen op insti-
tutioneel en op methodologisch vlak.

Door de ontwikkelingen in de hoekpunten veranderen ook de relaties 
tussen politiek, media en wetenschap op ingewikkelde manieren. Konden 
we bijvoorbeeld eerder vaststellen dat verstrengeling tussen klassieke me-
dia en politici begrijpelijk was omdat politici alleen via de media met de 
kiezer konden communiceren, daar maken internet en twitter nu directe 
communicatie tussen politicus en burger mogelijk. Daardoor vermindert 
voor de politicus zijn afhankelijkheid van de klassieke media.

Was er in het verleden ruimte en tijd om in het vaktijdschrift de reik-
wijdte van de disciplinaire waarheidsclaim zorgvuldig te begrenzen, de 
mediatisering van de wetenschap laat in een beleidsadvies van dertig se-
conden op primetimenieuws iedere nuance verdwijnen en vaak alarmisme 
op de voorgrond treden – waarna het vertrouwen in de wetenschap daalt na 
het op korte termijn uitblijven van de voorspelde ramp (zie het klimaatde-
bat). De inbreng van wetenschappers in de media laat zich verdedigen met 
een beroep op de verantwoordelijkheid van de intellectueel. Maar het is 
wel de vraag of expertise in een wetenschappelijke discipline het vermoe-
den rechtvaardigt dat de expert ook een meer dan gemiddeld gefundeerd 
inzicht heeft in maatschappelijke problematiek – nog afgezien van de vele 
onbedoelde effecten van alarmisme.
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Nieuwe	technologieën	en	macht

Talloze andere verschuivingen in de driehoeksrelaties treden eveneens 
op. De actoren binnen deze relaties zijn zich dikwijls nauwelijks bewust 
van de afhankelijkheidsrelaties waarbinnen zij functioneren: de weten-
schapper waant zich de onafhankelijke analist, terwijl hij voortdurend 
wordt gebruikt door anderen; de journalist meent dat hij de waarnemer, 
boodschapper en onthuller is, terwijl zijn bazen de inhoud van zijn werk 
beoordelen op economische waarde in de overlevingsstrijd tussen media; 
de politicus denkt te besturen, terwijl hij aangestuurd wordt door media 
en wetenschap.

Deze emergente ontwikkeling is volop aan de gang en absoluut niet 
afgerond. Geen zinnige voorspelling is bijvoorbeeld mogelijk over de 
komende impact van Big Data op de zojuist beschreven relaties. Wel is 
zichtbaar dat aard en beperkingen van nieuwe technologie invloed uit-
oefenen op cultuur en inhoud van ieder van de drie: de Twitter-grens van 
honderdveertig tekens op taalgebruik, crowd searching en -sourcing op 
politieke manifestaties, en eerder de tv op politieke mores. De verhouding 
tussen technologische en maatschappelijke innovatie krijgt in de driehoek 
pregnant gestalte. Technologische superioriteit bij informatievoorziening 
verschaft macht, zoals eerder militaire of economische superioriteit.

Macht

Aafke Komter definieert macht als het vermogen om de mogelijkheden van 
anderen te beïnvloeden.2 Deze omschrijving is mij te ruim, omdat zij bij-
voorbeeld ook overtuigingskracht insluit. Wel stem ik in met de omschrij-
ving als ‘vermogen’. Macht bestaat, ook – en misschien wel vooral – als zij 
niet zichtbaar wordt uitgeoefend. Een betere definitie vind ik: het vermo-
gen om de gedragsalternatieven van anderen te wijzigen, onafhankelijk 
van hun wil. Hierin wordt het tweevoudige wezen van macht zichtbaar: 
beïnvloeding en onderdrukking. En ook het verschil met overtuigen: dege-
ne die tracht te overtuigen, zal ophouden met pogingen tot beïnvloeding 
zodra duidelijk is dat hij er niet in slaagt de voorkeuren van de te overtui-
gen actor te veranderen, terwijl de machthebber dan juist toe is aan uitoe-
fening van de macht in de vorm van dwang.

Onderdrukking heeft eveneens altijd onbedoelde effecten tot gevolg: de 
onderdrukte raakt beschadigd, of zal zinnen op ontsnapping aan of ont-
wijking van de druk. Uitoefening van macht is dus ultimum remedium, zal 
in de regel zijn voorafgegaan door pogingen tot overtuiging dan wel ruil, 
waarbij door de ruil de ander instemt met ander gedrag dan overeenkom-
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stig zijn voorkeuren omdat hij door de machthebber is gecompenseerd.
Dit dubbele spanningsvolle karakter betekent dat de ethische fundering 

van macht nimmer onbesproken kan blijven. Anders gezegd, de legitimi-
teit van macht is in hoge mate afhankelijk van het antwoord op de vraag of 
het onderdrukkingselement in het gegeven geval redelijkerwijze is gemi-
nimaliseerd.

Instituties	als	dragers	van	waarden

In een samenleving zijn instituties zingevende arrangementen, omdat ze 
uitdrukking geven aan onze waarden. Instituties zijn onmisbaar, omdat ze 
de socialisatie van onze waarden belichamen. Wij beschermen onze waar-

den door onwaarden, die het slechte 
en het lelijke veroordelen, te formu-
leren en in regels vast te leggen. Het 
niet naleven van deze regels leidt 
tot sancties op het niveau van de 
samenleving of delen daarvan. Die 
sancties vinden bekrachtiging door 

toepassing van het geweldsmonopolie van de staat. De staat bezit macht 
ter wille van de socialisatie van de waarden die door de democratie zijn 
geselecteerd.

Het respect voor anderen is begrensd: daar waar de universaliteitspre-
tentie – de pretentie dat mijn waarden voor iedereen behoren te gelden 
– van waarden domineert, zal de bereidheid ontbreken om de ander ‘in 
zijn waarden te laten’. Dan ook kan er geen sprake zijn van pluricentrisme: 
macht zal het absolute gelijk ondersteunen.

Als uiteenlopende waarden strijdige zekerheden opleveren, is het 
noodzakelijk de voorwaarden te formuleren waaronder die strijdigheid 
maatschappelijk is in te passen. Vindt men een dergelijk stelsel van voor-
waarden niet, dan is immers een voortdurende maatschappelijke strijd – 
in het extreemste geval een burgeroorlog – onvermijdelijk. Dat wil zeggen: 
voor zover die waarden via daaruit afgeleide normen leiden tot onderling 
strijdige handelingsrepertoires. Wij gebruiken de term waarde hier als een 
oordeel over wat behoort te zijn. Voor zover waarden betrekking hebben op 
de samenleving, leiden ze mogelijk tot normen, gedragsvoorschriften voor 
mensen, organisaties en overheden. Waarden bepalen ook onze betrokken-
heid bij mensen, organisaties en gebeurtenissen.

Nog anders gezegd: mijn waarden gelden ook buiten mijzelf. Sommige 
waarden leiden tot normen met universele pretenties. De waarde ‘Het is 
slecht een ander te doden’ leidt tot de norm ‘U zult niet doden’, die bete-

Instituties zijn onmisbaar, 
omdat ze de socialisatie van 
onze waarden belichamen
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kent: niemand mag een ander doden. Hoe moet ik nu omgaan met iemand 
die als hogere waarde heeft ‘Het is goed het eigen leven te beschermen’ en 
daarom als norm hanteert ‘Als je bijna doodgaat van de honger, mag je een 
ander doden’?

Hoe	om	te	gaan	met	de	universaliteitspretentie	van	waarden?

Mijn waarden zijn de beste die er zijn, want anders zou ik wel andere heb-
ben, zo gelooft men maar al te graag. Op het eerste gezicht is die pretentie 
gevaarlijk plausibel: als er betere waarden zouden bestaan dan de mijne, 
zou ik die toch wel overnemen? De universaliteitspretentie van waarden 
(‘mijn waarden zijn de beste waarden en daarom moeten anderen die ei-
genlijk ook aanvaarden’) vormt een belangrijke hindernis voor het bevredi-
gend maatschappelijk onderhandelen bij uiteenlopende waarden, omdat 
de universaliteitspretentie leidt tot het streven naar hegemonie.

De eerste omgangsvorm is dan ook die hegemonie: mijn waarde is beter 
dan die van de ander, dus probeer ik de hegemonie van mijn waarde te ves-
tigen, zelfs als dat geweld en onderdrukking met zich meebrengt.

Het streven naar hegemonie op waardeniveau is de grondslag voor de 
institutie die staat heet, en heeft dus wel goede bedoelingen. Eigenlijk 
zal dus alleen een helder inzicht in de negatieve onbedoelde effecten van 
machtsuitoefening kunnen leiden tot het afzien van die uitoefening. Er 
zijn echter ook uitzonderingen op de hegemoniestreving op het niveau van 
waarden zelf mogelijk.

De eerste uitzondering, en daarmee de tweede omgangsvorm, is separa-
tisme: ik wens niet te worden geconfronteerd met de gevolgen van het han-
delen van groepen met andere waarden, dus dat doen ze maar in hun eigen 
kring. Gescheidenheid van leefwerelden, van insti tuties, van organisatori-
sche verbanden maakt het min of meer mogelijk om naast elkaar te bestaan 
in één gebied zonder al te grote conflicten.

De tweede uitzondering is tolerantie: hoewel ik de waarde van de ander 
niet hoogschat, en in ieder geval inferieur acht aan de mijne, laat ik hem 
begaan omdat ik ervan uitga dat de ander een rationeel of autonoom wezen 
is.3 Ik deel de opvatting van David Heyd dat tolerantie vooral een percep-
tual virtue is: ‘Tolerant people overcome the drive to interfere in the life of 
another not because they come to believe that the reasons for restraint are 
weightier than the reasons for disapproval, but because the attention is 
shifted from the object of disapproval to the humanity or the moral stand-
ing of the subject before them.’

De derde uitzondering is onverschilligheid: ik neem het risico en laat de 
ander begaan. Desinteresse brengt met zich mee dat ik zelfs geen poging 
onderneem de ander van mijn waarden te overtuigen.
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Waarvan hangt de keuze tussen deze alternatieve omgangsvormen af? 
Van mijn gevoel over de redelijkheid van de waarde van de ander? Hoe 
redelijk kan die zijn als ik mijn eigen waarde serieus neem? Dus naarmate 
de waarde van de ander meer op die van mij lijkt, zal ik bij gelijk blijvende 
omstandigheden (ceteris paribus) minder geneigd zijn tot hegemonie en 
meer tot tolerantie. Of is de keuze afhankelijk van mijn oordeel over de 
autonomie van de ander? Naarmate dat positiever is, zal ik ceteris paribus 
minder geneigd zijn tot hegemonie, en meer tot pluralisme of tolerantie. Is 
de keuze afhankelijk van de intensiteit van mijn eigen waarden? Naarmate 
die geringer is, zal ik ceteris paribus minder geneigd zijn tot hegemonie, 
en meer tot onverschilligheid.

Het is duidelijk dat een groot aantal overwegingen bijdraagt tot de 
keuze van een houding ten opzichte van andermans waarden. Ten dele zul-
len deze collectief gestalte krijgen, en ten dele individueel. Ten dele zijn ze 
sociaal georiënteerd, en ten dele inhoudelijk. Ze veroorzaken gezamenlijk 
een momentaan maatschappelijk beeld van normatieve verhoudingen. Dat 
beeld is vaak onhelder, omdat uiteenlopende maatschappelijke groeperin-
gen verschillende beelden hanteren.

Waardedynamiek

Van meer belang is hoe de ontwikkeling van waarden gestalte krijgt.4 Wij 
weten dat onze waarden veranderen, maar vaak niet hoe precies. Leerproces-
sen vinden op tal van niveaus plaats. Ons gedrag past zich voortdurend aan op 
grond van ervaring; onze waarden wijzigen zich trager, maar de verandering 
is vaak fundamenteler. Ook vindt vanuit morele en esthetische organisaties 

waardebeïnvloeding plaats. Ik zou 
bijvoorbeeld bewondering kunnen 
krijgen voor andermans waarden 
omdat daaruit bewonderenswaardig 
gedrag voortkomt, en daarom ele-
menten ervan overnemen.

Voortdurend zijn ook processen 
van hybridisering en creolisering 
(versmelting) van waarden aan de 

gang. Sommigen van ons zijn bijvoorbeeld anders gaan denken over om-
gang met het slachten van dieren in de ontmoeting met de islam. Maar ook 
zuiveringen vinden plaats. Sommige waarden worden dringender, hun 
universaliteitspretentie neemt toe. Kinderliefde bijvoorbeeld werd enige 
decennia geleden heel wat milder beoordeeld dan thans. Andere vervlak-

Ons gedrag past zich voortdu-
rend aan op grond van erva-
ring; onze waarden wijzigen 
zich trager, maar de verande-
ring is vaak fundamenteler
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ken en raken in onbruik. Dan domineert pluralisme of onverschilligheid.
De vraag is of regelmatigheden zijn te ontdekken in waardedynamiek. 

Sommigen lijken te betogen dat pluralisme steeds meer de overhand 
krijgt, maar dat is moeilijk te onderscheiden van onverschilligheid. Ande-
ren zijn van oordeel dat tolerantie in westerse samenlevingen geleidelijk 
afneemt.

Het is een feit dat in onze cultuur de structuur van waarden dikwijls 
de vorm van een dichotomie aanneemt: het goede sluit het kwade uit, en 
eveneens het mooie het lelijke. Daaruit vloeit logischerwijze voort dat het 
aanbevelenswaard is om de hegemonie van het goede en het schone te ves-
tigen. Het is echter ook mogelijk een waardestructuur te bedenken waarin 
niet de uitsluiting maar de insluiting, niet het of maar het en centraal staat. 
Dan zal de universaliteitspretentie zwakker zijn en daarmee ook de stre-
ving naar hegemonie. Mijn bewering luidt dat de aanvaarding van en veel 
beter aansluit bij een integere observatie van de huidige wereld en zijn 
beelden over waarheid en kennis. Er bestaan veel waarheden naast elkaar. 
Niets is puur goed of puur slecht. Maatschappelijke fenomenen laten 
steeds een menging zien. Een dergelijke – niet uitsluitende, niet op hege-
monie gerichte – waardestructuur past in veel opzichten ook beter bij het 
palet van uiteenlopende culturen dat in onze samenleving aanwezig is.

De en-notie leidt tot spectrumbegrippen: alle mengingen die reëel 
zijn, vinden we op het spectrum terug. De uitersten van het spectrum, die 
niet van deze wereld zijn omdat daar de menging verloren is gegaan, zijn 
absurd, en de gemengde posities zijn in beginsel redelijk, zij het dat som-
mige wellicht verkieslijk zijn.

Opmerkenswaard is dat de waardestructuur in de monotheïstische 
godsdiensten islam en christendom die van de dichotomie is, terwijl hin-
doeïsme en boeddhisme veel meer een en-waardestructuur herbergen.

Tot nu toe hebben we ons voornamelijk met de statica beziggehouden, 
dat wil zeggen: de veronderstelling dat de individuele waarden onverander-
lijk zijn. In dat perspectief is bevredigende multiculturaliteit niet erg waar-
schijnlijk. Wat levert een beschouwing van de dynamica van waarden op?

We kunnen enerzijds dynamiek veronderstellen op het punt van de 
reikwijdte (universali teit) van waarden en anderzijds op het punt van de 
inhoud van waarden. Multiculturaliteit leidt dan tot intercreatie (de term 
is van Fadime Örgü in haar Kamertoespraken): de totstandkoming van 
gemeenschappelijke nieuwe waarden, indien op het inhoudelijke vlak 
convergentie optreedt.
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Individuele	waarden	en	de	noodzaak	van	gemeenschappelijke	

besluitvorming

Is het echter ook denkbaar dat ik afzie van het opeisen van aandacht voor 
de verwezenlijking van mijn waarden dan wel de naleving van de daaruit 
voortgekomen normen, omdat ik inzie dat de waarden van de ander inten-
ser zijn, dat de normatieve behoeften van de ander groter zijn dan die van 
mij? Het probleem daarmee is op het eerste gezicht dat zo’n metawaarde 
eigenlijk de waarde van mijn waarden ongedaan maakt. Waarden hebben 
immers als zodanig een algemene betekenis, een zekere universaliteit. 
Op het eerste gezicht geldt dat als ik afzie van de wens tot honorering van 
mijn waarden, er kennelijk betere waarden dan de mijne bestaan. Of zijn er 
waardevollere mensen dan ik? Die beide laatste constateringen zijn echter 
geen noodzakelijke conclusies.

In feite berust iedere vorm van functionele of territoriale decentralisa-
tie op een dergelijke gedachtegang. De inbreng in de besluitvorming van 
sommigen krijgt een hoger gewicht, omdat op het niveau dat daarover be-
slist, de overtuiging leeft dat zij een intenser belang hebben bij het besluit. 
Het verschil in belang domineert dan. Dit is volledig in lijn met het plura-
listische principe dat macht gespreid moet worden en zo dicht mogelijk bij 
de burger moet rusten.

Ook bij erkenning daarvan houden we echter een probleem bij alle 
waarden die betrekking hebben op de vormgeving van (een deel van) de 
samenleving. Daar doet zich immers mogelijke strijdigheid voor, omdat de 
waarden betrekking hebben op hetzelfde domein. Overal waar het gemeen-
schappelijke, het en, wordt gevormd, in ontwikkeling is, doet zich de nood-
zaak voor van gemeenschappelijke besluitvorming. Daar is ook mogelijk 
de paradox van de tolerantie aan de orde: blijf je tolerant ten opzichte van 
iemand die zelf niet tolerant is? Maakt tolerantie ons wel of niet weerloos? 
Het woord van de dichter luidt: ‘Alles van waarde is weerloos.’ Maar is dat 

ook een wenselijke gedragslijn?
Een grootstedelijke samenleving 

kent een aanzienlijke ‘dichtheid’ 
van maatschappelijke relaties en 
dus van waarden. Er bestaat bijna 
alleen gemeenschappelijke ruimte, 
ook daar waar de ruimte niet strikt 
publiek is. Het ligt dus niet voor 

de hand te veronderstellen dat ‘waardensoevereiniteit in eigen kring’ een 
duurzame oplossing biedt. Normatieve convergentie is dan de enige be-
gaanbare weg als men dominantie wil vermijden en assimilatie achterwege 

Het ligt niet voor de hand te 
veronderstellen dat ‘waarden-
soevereiniteit in eigen kring’ een 
duurzame oplossing biedt
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blijft. Deze convergentie is denkbaar met betrekking tot de inhoud van 
waarden dan wel ten aanzien van de structuur van waarden.

Besluit:	kennisdemocratie	ondermijnt	Gesinnungsethik	en	

tolerantie

De samenvatting van het voorafgaande luidt dat het streven naar hegemo-
nie en daarmee naar macht in algemene zin voortvloeit uit de wijze waarop 
onze waarden zijn geconstrueerd. Uitzonderingen daarop zijn separatis-
me, tolerantie en onverschilligheid. Daarmee kies ik een smaller toleran-
tiebegrip dan zij die onderdrukking van de neiging tot onderdrukking als 
kern van het tolerantiebegrip zien. Uiteraard is het lastig om van buitenaf 
waar te nemen of in een bepaalde casus nu sprake was van tolerantie of van 
onverschilligheid. Goudsblom beschrijft oefening in tolerantie als een 
civilisatieproces.5

Verantwoordelijkheid is een complex begrip dat is te specificeren naar 
substantie en relatie: waarvoor ben ik verantwoordelijk en aan wie of wat? 
Het bekende onderscheid tussen Gesinnungsethik en Verantwortungsethik 
duidt hierop.6 Gesinnungsethik stelt de vraag of de machthebber zijn 
waarden leeft, terwijl Verantwortungsethik verwijst naar de institutionele 
relaties die vorm geven aan verantwoordingsprocessen en naar wat daar-
binnen gebeurt.

De kennisdemocratie intensiveert en vermenigvuldigt de locaties van 
verantwoording: niet alleen de volksvertegenwoordiging en de partijver-
gadering, maar ook Twitter, televisie, enzovoort. Media zijn ook machtheb-
bers, niet alleen boodschappers. Zij agenderen en (ver)oordelen zelf, vaak 
bliksemsnel. De verantwoording van media zelf verloopt via markten, niet 
via ethisch georiënteerde fora. Wetenschappers voeden politiek en media; 
ook zij hebben marketingstrategieën. De strategie van machthebbers in-
zake mediakeuze is even belangrijk als de inhoud van de interventie. Het 
onverhoedse en vluchtige karakter van media accentueert het belang en de 
frequentie van hypes als centraal gebeuren. Hierdoor neemt ook de vola-
tiliteit van het politieke bedrijf zelf toe, wat, naar ik meen waar te nemen, 
gepaard gaat met afnemende tolerantie.

Dit alles oefent ook vergaande invloed uit op politiek-ambtelijke ver-
houdingen. Veel ambtelijke energie is voortdurend gemobiliseerd om 
waar te nemen of de verantwoordelijke politicus in al het mediapolitieke 
geweld op de been kan blijven. Veel afwegingen over te nemen maatregelen 
worden aan ditzelfde criterium getoetst. Voor zelfstandige overwegingen 
omtrent de samenhang van beleid, de vermoedelijke effectiviteit, dan wel 
de langetermijnconsequenties en dergelijke is minder plaats. Vanuit Ge-
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sinnungsethik is deze mobilisatie een pervertering als zij leidt tot inhou-
delijke afwijkingen.

De kennisdemocratie leidt paradoxaal tot een verticalisering van ver-
houdingen in de publieke sector: de actuele interpretatie van de ministe-
riële verantwoordelijkheid heeft geleid tot rechtvaardiging van de verwij-
dering van checks-and-balances zoals de relatieve zelfstandigheid van veel 
publieke organisaties, met de argumentatie dat hiërarchie noodzakelijk is 
ter wille van de verantwoording. De beoordeling van de verantwoordelijk-
heid vindt niet langer haar kern in de redelijkheid van het debat tussen 
parlement en minister, maar in de vormvereisten van de verantwoording. 
Door media aangestuurde vraagstellingen vergen onmiddellijke antwoor-
den en de snelle belofte van adequate actie.

Deze verticalisering leidt tot toenemende spanningen met de talloze 
bewegingen waarin horizontale participatie en verantwoording gestalte 
krijgen. De spanning concentreert zich op scharnierpunten waar beide 
elkaar ontmoeten, voornamelijk in uitvoeringsorganisaties. De beheersing 
van deze spanning vindt eveneens voornamelijk plaats vanuit procedurele 
rationaliteit.

Het buiten beeld raken van Gesinnungsethik – waarbinnen immers de 
noodzaak van subtiliteit ter wille van de tere afwegingen in alle complexe 
problematiek vooropstaat – in het mediapolitieke bedrijf heeft de weg 
gebaand voor het succes van het ethisch simplisme, dat het voornaamste 
kenmerk van populisme is. Het eendimensionale frame domineert, omdat 
wij het bewustzijn van het meerzijdige karakter van macht lieten verslap-
pen en de kunst van de meervoudige normatieve afweging zijn verleerd. 
Gevoegd bij de constatering dat tolerantie afneemt en normatieve conver-
gentie uit lijkt te blijven, levert dit een gevaarlijke cocktail op. Dat daar-
door de democratie zelf in gevaar is, acht ik geen overdrijving.

 Noten
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Bij	‘moraal	en	macht’	gaat	het	om een intrigerend thema, zeker ook 
voor onderzoekers die zich bezighouden met de integriteit van politiek 
en bestuur. Vanuit die laatste wereld schrijf ik deze korte bijdrage.1 De 
thema’s die aan de orde komen zijn simpel te benoemen: wat is integriteit 
en hoe verhoudt integriteit zich tot moraal (en ethiek)? Wat weten we over 
de integriteit van ons bestuur en welke inzichten zijn van daaruit wel-
licht zinnig voor een discussie over moraal en macht? De antwoorden op 
die vragen zijn minder eenvoudig, zo besef ik. Wel probeer ik als relatieve 
buitenstaander het een en ander te concretiseren met betrekking tot de 

Integriteit van politiek  
en bestuur en de moraal  
van de macht

De auteur is hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn 
onderzoek richt zich op de kwaliteit en integriteit van bestuur.

De moraal van de macht en integer besturen hebben direct 
met elkaar te maken. Bestuurders en politieke partijen zou-
den zich veel meer moeten bezighouden met integriteit, met 
de eigen politieke en bestuurlijke moraal. De morele agen-
da van het CDA verliest aan geloofwaardigheid zolang die 
moraal niet of maar mondjesmaat verbonden wordt met de 
integriteit van het handelen van de eigen partij, politici en 
bestuurders. Voor een verbreding en verdieping van de chris-
tendemocratische waarden-en-normenagenda is het daarom 
allereerst nodig om de vraagstukken rond de moraal van de 
macht en de integriteit van politiek en bestuur de aandacht te 
geven die ze verdienen.

door Leo Huberts
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betrokkenheid van politieke bewegingen en partijen, inclusief de chris-
tendemocratie, bij dit thema. De centrale vraag daarbij is of die partijen en 
bewegingen het thema moraal en integriteit ook op zichzelf betrekken, in 
het eigen functioneren en in de aandacht ervoor in het voorgestelde inte-
griteitsbeleid (de ‘moraal van de eigen macht’).

Integriteit	als	hoerabegrip

Integriteit is allesbehalve een gemakkelijk begrip. Er doen talrijke interpre-
taties de ronde, maar altijd is er het besef van de ingrijpendheid en de ver-
reikendheid. Iedereen wil het zijn, het is desastreus wanneer je integriteit 
in twijfel wordt getrokken. Tegenover dat belang staat de ongrijpbaarheid. 
Wat is integriteit precies? Er bestaan ten minste acht interpretaties.2 Een 
populaire visie legt de nadruk op ‘heelheid’ (het Latijnse integras verwijst 
naar ‘intact zijn’, ‘heelheid’, ‘harmonie’). Je zegt wat je denkt en je doet wat je 
zegt. Andere opvattingen verwijzen bijvoorbeeld naar professionele verant-
woordelijkheid of naar de mate waarin ook wordt gereflecteerd op de morele 
inhoud van het handelen, of naar specifieke waarden zoals onkreukbaar-
heid. Zelf verbinden we in ons vu-onderzoek3 integriteit met handelen over-
eenkomstig de geldende morele waarden en normen (en regels).

Alle definities kennen een nor-
matieve lading. Integer zijn willen 
we allemaal; het gaat om een hoera-
woord. Heelheid is beter dan gebro-
kenheid of draaikonterij, professi-
onaliteit is beter dan amateurisme, 
onkreukbaar is beter dan corrupt, 

deugdelijk is beter dan ondeugdelijk, enzovoort. Tegelijk leggen de om-
schrijvingen de nadruk op verschillende dimensies. Wat hierna volgt is de 
poging een aantal daarvan te verduidelijken.

Integriteit	en	moraal

In veel definities van integriteit wordt verwezen naar morele waarden, nor-
men en daarvan afgeleide regels. Waarop heeft dat ‘morele’ betrekking? 
Morele oordelen en maatstaven worden gekenmerkt door normativiteit 
(gaat om goed- of afkeuring), het gaat om menselijk handelen en mense-
lijke relaties, om algemeenheid (ze gelden steeds voor dit soort situatie), 
wekken gevoelens van schaamte of trots op, het gaat om bewust handelen 
en attitudes, het gaat om (de belangen van) andere mensen en het gaat om 
fundamentele belangen. Het ‘morele’ heeft, kortom, betrekking op het 

‘Integer’ zijn willen we allemaal. 
Het gaat om een belangrijk en 
lastig grijpbaar hoerabegrip
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goede, juiste, op wat hoort en niet hoort in het sociale verkeer, en dat met 
grote betekenis en zeggingskracht.

Bij de integriteit van ons bestuur, met het accent op de morele waarden 
en normen, gaat het om moraal, om waarden die ertoe doen, die bij de kern 
van bestuur en politiek horen.

Moraal verwijst dus naar het fundament van waarden en normen waarop 
integriteit gestoeld is. Ethiek wordt nogal eens gelijkgesteld aan moraal. 
Een andere betekenis van de ethiek verwijst naar de reflectie op die waar-
den, normen en integriteit. Die ethische theorievorming biedt handvatten 
en inzichten om integriteit nader te verduidelijken. Van groot belang bin-
nen de ethiek is het onderscheid tussen verschillende benaderingen met 
een eigen denk- en redeneerkader: de teleologische (of gevolgenethiek), 
deontologische (of normen-en-plichtenethiek) en de deugdenethiek. In de 
kern gaat het daarbij om verschillende aandachtsgebieden die ook relevant 
zijn voor ‘moraal en macht’. Morele of ethische reflectie kan gaan om wat 
politieke en bestuurlijke macht in de samenleving realiseren (gevolgen), 
om de wijze waarop dat gebeurt (normen voor bestuur en politiek) en om 
de waardering van de moraal van de betrokkenen (deugden).

Bij integriteit gaat het primair om handelingsethiek, om wat de betrok-
kenen doen en nalaten en veel minder om ethische reflectie op het resultaat 
van het spel, op het beleid van de overheid of de strategie van de organisatie.

Daarmee komen we wel op een ingewikkeld vraagstuk, nadenkend over 
moraal en macht. Het gaat dan zowel om ‘bestuursethiek’ als om ‘beleids-
ethiek’.4 Het eerste betreft het handelen van de betrokkenen binnen het 
openbaar bestuur, het beleidsproces, het politieke en ambtelijke spel. Vol-
doen ambtenaren of politici niet aan de ‘ethiek van het spel en het hande-
len’, dan is hun integriteit in het geding: de integriteit van het bestuur.

Bij beleidsethiek gaat het om de ethiek van het beleid zelf, om de vraag 
wat er vanuit de ethische optiek te zeggen valt over de inhoud van het over-
heidsbeleid en de consequenties in de samenleving. Daarbij gaat het niet 
alleen om de terreinen die we gemakkelijk met ethiek in verband brengen, 
zoals vraagstukken rond euthanasie, abortus en oorlog en vrede. Op vele 
andere beleidsterreinen (inzake bijvoorbeeld veiligheid en criminaliteit, 
inkomen en sociale zekerheid, milieu, verkeersveiligheid of projectont-
wikkeling) is reflectie vanuit goed en kwaad minder gebruikelijk, maar 
niet minder relevant. Steeds zal daarbij wel voor ogen gehouden moeten 
worden vanuit welke ethische benaderingen wordt geargumenteerd. 
Hoewel de normen- en de deugdenethiek niet gemist kunnen worden, zal 
de gevolgenethiek hier een belangrijke rol spelen. Bij thema’s als abortus 
spelen normen een cruciale rol (zoals ‘gij zult niet doden’, ‘zelfbeschik-
kingsrecht vrouw’), waarnaast de gevolgen worden beoordeeld (zoals het 
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aantal illegale abortussen, verwaarlozing geboren kinderen). Bij het ver-
keersveiligheidsbeleid gaat het meer om de gevolgen (zoals de omvang van 
de investering, de bespaarde verkeersdoden, of de milieuschade).

De ethiek van beleid (inclusief de gevolgen voor de samenleving) is cru-
ciaal om de ‘techniek’ van het bestuur aan te vullen, maar de vraag blijft 
relevant wanneer het begrip integriteit van toepassing is. De integriteit 
van bijvoorbeeld het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreft de 
wijze waarop door ambtenaren en politici wordt gehandeld, in de verschil-
lende fasen van het beleidsproces. Zo gaan de grootste integriteitsaffaires 
van de laatste jaren, de bouw- en vastgoedfraude, niet over de morele aan-
vaardbaarheid van de aangelegde bouwwerken, maar om de wijze waarop 
is gehandeld (illegale afspraken, smeren en fêteren, corruptie). Misschien 
dat een niet-integer frauduleus proces leidt tot een onethisch resultaat, 
maar dat hoeft niet.

Integriteitsvragen betreffen al met al het handelen van de actoren in 
bedrijf en bestuur, niet de inhoud van de bedrijfsstrategie of het overheids-
beleid dat resulteert.

Het	mijnenveld	van	de	moraal

Integriteit gaat over de geldende morele waarden, normen en regels. 
Waarnaar verwijst evenwel het woordje ‘geldende’? Wie of wat bepaalt 
wat geldt, wie is de ‘scheidsrechter’ in het mijnenveld van de moraal? Wie 
beoordeelt of er sprake was van heelheid, professionele verantwoordelijk-
heid, onkreukbaarheid, ontbrekende morele reflectie, schending van vaak 
algemene regels, schending van morele waarden en normen?

Soms is gemakkelijk te achterhalen wat het relevante ‘beoordelingskader’ 
inhoudt. Een eerste handvat bieden de internationaal geldende regels en 
codes.5 Zo bestaan er bijvoorbeeld verdragen en conventies tegen corruptie 
en machtsmisbruik. In democratieën geeft ook het nationale recht veel aan-
knopingspunten en dat geldt ook voor de regels en codes van organisaties.

Maar regels en codes bieden lang niet altijd uitkomst. Ook het handelen 
binnen de kaders van wet en regel kan moreel dubieus zijn. Maar wie is dan 
de scheidsrechter? Welke ‘publieken’ zijn van belang? En hoe stel je ‘hun’ 
moraal vast? Dat is lastig en tegelijk een uitdaging. Wie de integriteit van 
een individu of organisatie aan de orde stelt, dient ook de publieken en de 
morele normen te specificeren. Louter de ‘eigen’ moraal is niet het kompas 
om dan op te varen, het moet gaan om (de interpretatie van) de moraal van 
relevante publieken – ook al heeft elk individu vanzelfsprekend recht op een 
eigen morele waardering en afweging met betrekking tot alle gedrag van ie-
dereen, of dat nu gaat om het aanvaarden van en vragen om steekpenningen 
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van vliegtuigbouwer Lockheed, om bordeelbezoek door de directeur van het 
bedrijf gemeente werken, of om de betaalde bijbanen van de Commissaris 
van de Koning. Mijn stelling is evenwel dat het oordeel over de integriteit 
van de prins, de directeur of de commissaris om meer vraagt dan alleen het 
eigen oordeel over het genoemde gedrag. We hebben het niet voor niets over 
(algemeen) geldende waarden, normen en regels. Dat oordeel vereist ook de 
interpretatie van de moraal van de relevante publieken.

Wanneer de wethouder van Economische Zaken opdrachten geeft aan 
het bedrijf van zijn broer, staat dat haaks op de norm dat een bestuurder 
verre moet blijven van het nemen van besluiten waarbij eigenbelang in 
het geding is. Wanneer een minister de Tweede Kamer bewust foutief in-
formeert is dat een politieke doodzonde en op de achtergrond spelen de 
geldende normen voor het spelen van het politieke spel. Maar wanneer 
een wethouder tijdens de nieuwjaarsreceptie ietwat dronken van het stad-
huisbalkon kiepert, wordt het beoordelen al een stuk moeilijker. Het is niet 
slim, ook niet gezond, maar is het ook niet integer?

Om tot dat oordeel te komen, zijn de wetten en regels van belang, maar 
daarbinnen is – vanuit mijn denkraam over integriteit – ook van betekenis 
wat het relevante publiek (in het voorbeeld: de lokale bevolking) ervan vindt.

In deze visie op integriteit is er dus geen vooropgezet normatief kader dat 
de afweging stuurt. Integriteit is een kwaliteit van het handelen. Om te ko-
men tot integer handelen is het voor de functionaris van belang dat hij zowel 
gevoel heeft voor de morele dimensies van zijn handelen (en de eigen waar-

den en normen die in het geding 
zijn), voor de ‘gestolde moraal’ die 
is neergelegd in wetten en codes, als 
ook voor de moraal van zijn publie-
ken. Dat gevoel is ook te omschrijven 
als de ‘morele antenne’.

De relevante moraal ligt lang niet 
altijd voor het ‘oprapen’. Dat maakt 
het voor publieke functionarissen 

nogal eens ingewikkeld en hersenbrekend om te bepalen wat integer ge-
drag is. Is er sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling wanneer 
je als wethouder Sport voorzitter bent van de lokale voetbalvereniging (ja, 
niet doen dus), wanneer je dat bent als wethouder Volkshuisvesting en je 
jezelf in B&W verre houdt van besluiten over sport, of wanneer je partner, 
zoon/dochter, of buurman voorzitter is van die vereniging? Vaak resteert 
weinig anders dan te koersen op het eigen persoonlijke morele kompas (de 
eigen moraal). Blijkt later dat een publieke moraal manifest wordt die daar 
haaks op staat, dan brengt dat de functionaris in grote problemen. Zijn 
integriteit komt ter discussie te staan, de antenne heeft gefaald.

Om integer te kunnen handelen 
is gevoel voor zowel de morele 
dimensies van het eigen han-
delen als ook voor de moraal 
van het publiek nodig
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Het besef van dat morele risico kan leiden tot hypocrisie of opportu-
nisme.6 Hypocriet is de functionaris die op voorhand de eigen moraal 
laat vieren omdat het publiek (wellicht) iets anders vindt. De opportunist 
maakt geen eigen afweging maar waait mee met de morele wind die wordt 
aangereikt door de voorlichter of het opinieonderzoek. Of daarbij de wens 
de vader van de gedachte is, weet ik niet, maar ik vermoed dat opportu-
nisme en hypocrisie slechte raadgevers zijn en geen uitweg bieden uit 
het mijnenveld van de moraal. Dat heeft ermee te maken dat de publieke 
moraal niet onverschillig staat tegenover de mate waarin een functionaris 
ruggengraat toont, ook in morele zin. Iemand met morele daadkracht, die 
voor de eigen afweging staat en die weet uit te leggen, kan uiteindelijk vaak 
op meer waardering rekenen dan degene die niet anders doet dan zijn pu-
bliek naar de mond praten.

Een ander aspect of gevaar betreft wat ik betitel als ‘integritisme’. In 
dat geval wordt iemands integriteit in het geding gebracht wanneer daar 
eigenlijk geen reden voor is. Iedereen maakt ook fouten, neemt twijfelach-
tige beslissingen, maar het vereist meer om iemands integriteit in het ge-
ding te brengen als ook om een misstap te veralgemeniseren in de richting 
van twijfel over iemands integriteit, als persoon of functionaris.

Integriteit	in	context

In het voorgaande heb ik geprobeerd de betekenis van integriteit voor ‘de 
macht’ te omschrijven en af te bakenen. In de kern gaat het om de morele 
kwaliteit van politiek en bestuur. Tegelijk past het besef dat ook andere 
kwaliteiten ertoe doen in de praktijk van de macht. Bij criteria voor goed 
besturen gaat het in Nederland ook om wat je kunt realiseren in de samen-
leving (effectiviteit), om de mate waarin de macht zich verbindt met en 
kansen biedt voor burgers en de samenleving (democratie) en of wordt aan-
gesloten bij regel en wet (rechtmatigheid). Daarop voortbouwend is het wel 
de vraag hoe goed we dat in onze samenleving en in ons bestuur georgani-
seerd hebben. Mijn stelling is dat we doeltreffendheid en doelmatigheid 
(Rekenkamers), democratie en legitimiteit (politiek stelsel) en rechtmatig-
heid (rechterlijke macht) wel op het netvlies hebben, maar dat ‘integriteit’ 
in ons huidige stelsel maar mondjesmaat vertegenwoordigd wordt. Dat 
geldt voor ons landelijke bestuur, maar ook wel voor vele organisaties.

Dat geldt dus ook voor politieke partijen en hun bemoeienissen met in-
tegriteit. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Slingerland en Transparency 
International naar ons nationale integriteitssysteem.7 Dat wijst op thema’s 
zoals de openbaarheid over de financiering van de partijactiviteiten (nationaal 
en lokaal), hoe wordt omgegaan met de pogingen om het landelijke systeem 
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voor integriteit te verbeteren, ook wat betreft het bedrijfsleven, en het omgaan 
met klokkenluiders. Tot slot noem ik de discussie over de nevenfuncties en 
-betrokkenheden van Tweede en Eerste Kamerleden. Diverse voorbeelden, 
natuurlijk, maar het gaat me erom of het thema integriteit serieus op de partij-
politieke agenda’s staat, ook los van de mediahypes van alledag.

Nadenken over integriteit, wat het inhoudt, welke gevolgen het heeft 
voor het eigen (partij)functioneren en de opstelling met betrekking tot wat 
er moet gebeuren, is niet altijd vanzelfsprekend. Met de pvv	als voorbeeld 
van gebrek aan transparantie over de financiering en gebrekkige interne 
democratie (en dus ook integriteit), geldt ook voor andere partijen dat nog-
al wat zaken slecht op orde zijn, als ook dat men in de verdediging schiet 
wanneer het om eigen partijgenoten gaat.

Integriteit	is	de	moraal	van	de	macht

Vat ik het voorgaande samen, dan gaat het bij integriteit om relevante of 
geldende moraal met betrekking tot het handelen van politici en bestuur-
ders. Integriteit betreft de moraal van de macht in actie. Daarmee is het een 
thema dat relevant is voor alle politieke partijen en ideologieën. Tegelijk 
weten we nog maar weinig over de relatie tussen die ideologieën en integri-

Tabel	1.	Keuze	van	studenten	voor	belangrijkste	waarde	en	

partijvoorkeur.

Partijen
Aantal

(n)
Keuze in-
tegriteit

Keuze recht-
matigheid

Keuze  
effectiviteit

Keuze de-
mocratie

CDA 75 55% 5% 31% 9%

CU 21 62% 14% 19% 5%

D66 127 50% 6% 30% 14%

GL 95 55% 3% 27% 15%

PvdD 17 59% 6% 29% 6%

PVV 40 25% 8% 43% 25%

PvdA 105 40% 8% 30% 22%

SGP 28 46% 14% 25% 14%

SP 47 49% 13% 26% 13%

VVD 124 32% 6% 48% 13%

Totaal 679 45% 7% 33% 15%
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teit en de mate waarin er verschillen bestaan tussen partijen wanneer het 
gaat om de moraal van de macht in actie. Dat geldt ook voor het cda	en de 
christendemocratie. Wel is duidelijk dat cda-sympathisanten veel waarde 
hechten aan ‘integriteit’. Milanne Mulder deed onderzoek naar de relatie 
tussen politieke visies op de samenleving en de ideeën over goed besturen 
en het belang van criteria als rechtmatigheid, integriteit, effectiviteit en 
democratie.8 Tabel 1 biedt daarvoor food for thought. Het gaat om de visie 
van studenten/jongeren op het belang van die criteria, wanneer ze worden 
‘gedwongen’ de belangrijkste te kiezen. Ter afsluiting presenteer ik van 
daaruit hierna een aantal observaties, ten behoeve van de discussie over de 
moraal van de macht.

cda,	ethiek	en	integriteit

Het is uitermate boeiend hoe de christendemocratie omgaat met het thema 
moraal en macht. In deze bundel wordt die geschiedenis ook geschetst: 
Van Agt en het ethisch reveil, Balkenende en ‘normen en waarden’, en 
recenter was er Buma’s poging om de moraal in te brengen in de laatste 
campagne voor de Tweede Kamer. Vanuit het cda-gedachtegoed zijn dat 
steeds logische bijdragen aan het politieke debat, maar ze hebben ook wel 
schaduwzijden wanneer het gaat om de moraal van de macht zelf.

Enerzijds denk ik daarbij aan het wellicht onbedoelde effect dat dit 
thema in het partijpolitieke debat van alledag vooral of zelfs louter met 
christendemocratie (en religie) wordt geassocieerd. Ik vind dat jammer. 
Alle partijen en ideologieën zouden zich moeten bezighouden met hun 
politieke en bestuurlijke moraal.

Opmerkelijk is vanuit mijn optiek wel dat de cda-discussie over ‘mo-
raal’ vooral lijkt te gaan over de samenleving en minder over de partij en 
de beweging zelf. Enerzijds is dat verdedigbaar. De nadruk op moraal en 

waarden wanneer het om de samen-
leving gaat, met daarbinnen ge-
rechtigheid, solidariteit, gespreide 
verantwoordelijkheid en rentmees-
terschap als uitgangspunten, biedt 
duidelijkheid. De notitie Een be-
trouwbaar politicus. Grondhouding 
voor volksvertegenwoordigers en 

bestuurders namens het cda biedt daarvoor mooie inzichten.9

Anderzijds roept de uitwerking van de moraal van de macht zelf echter 
tegelijk vragen op (met logischerwijs dan ook twijfel over de geloofwaar-
digheid van de eigen pleidooien gericht op de samenleving, de ‘anderen’). 

De CDA-discussie over ‘moraal’ 
lijkt vooral te gaan over de 
samenleving en minder over de 
partij en de beweging zelf
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De achterban lijkt integriteit erg belangrijk te vinden, maar ik vraag me af 
of hoe prominent de moraal van de eigen macht (integriteit) op de eigen 
agenda staat. Laat ik wat simpele voorbeelden noemen.

Wat is de kern van de eerdergenoemde notitie Een betrouwbaar politicus 
en wat is er in de praktijk mee gebeurd? Er wordt gepleit tegen regels en 
voor een grondhouding. In die ‘grondhouding’ gaat het om de samenle-
ving (gerechtigheid enzovoort), maar hoe wordt er aangekeken tegen de 
moraal van de (eigen) macht? Een eigen ethische gedragscode wordt niet 
bepleit, maar wat zijn precies de uitgangspunten? Aanvullend is wel spra-
ke van concrete initiatieven, zoals vertrouwenspersonen en een commissie 
waar integriteitsschendingen gemeld kunnen worden. Ik heb hier geen 
serieus onderzoek naar gedaan, maar wat informeel polsen leidde niet tot 
de idee dat dit inmiddels ook functioneert.

Daarnaast passen andere vragen met betrekking tot de moraal van de ei-
gen macht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de transparantie van de inkomsten 
van de partij op alle niveaus? Financiering door organisaties en bedrijven 
heeft immer de mogelijke schijn van belangenvermenging of -verstrenge-
ling, en dus past openbaarheid. En hoe zit het met de status van de ethische 
afspraken voor partijfunctionarissen en de mate waarin die in de praktijk 
tot gelding wordt gebracht? Dit is een relevante vraag voor bijvoorbeeld het 
debat over de nevenactiviteiten van prominente Tweede en Eerste Kamerle-
den. Ik denk daarbij logischerwijs ook terug aan het debat over de vroegere 
nevenfunctie van Eerste Kamervoorzitter Brinkman in de bouwsector.

Hoe zit het met de cda-opstelling tegenover klokkenluiders als Fred 
Spijkers en de betrokkenheid van vele cda’ers in het verleden bij die affaire 
(ministers, staatssecretarissen, volksvertegenwordigers)? En hoe zit het 
met de cda-opstelling in de Tweede Kamer met betrekking tot de pogingen 
een landelijk integriteitssysteem tot stand te brengen? In de discussies 
daarover en in de beleidsontwikkeling loopt de partij niet voorop, om het 
eufemistisch uit te drukken.

Dergelijke vragen zijn opportuun voor alle politieke partijen, zo besef 
ik, maar ik stel ze hier om mijn thema van de integriteit van de macht (zelf ) 
te verbinden met het thema in dit boek over moraal en macht. Vele poli-
tieke partijen hebben op dit punt nogal wat boter op het hoofd. Maar toch. 
De meer algemene boodschap is dat het twijfel oproept wanneer de moraal 
niet of maar weinig verbonden wordt met het eigen functioneren en beleid. 
Integriteit is moraal van de macht, integriteit betreft dus ook het handelen 
van de eigen partij, politici en bestuurders, en het verbinden van dat thema 
met een algemeen debat over macht en moraal lijkt niet onlogisch.

Dat geldt, nogmaals, voor alle partijen, maar is zeker ook van belang 
voor het cda. Binnen de partij wordt geregeld de vraag gesteld of het niet 
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mogelijk is om de christendemocratische waarden-en-normenagenda te 
verbreden en te verdiepen. ‘Fatsoen moet je doen’, om te beginnen in eigen 
kring. Natuurlijk; maar het heeft soms ook nogal ongemakkelijke gevolgen 
wanneer het gaat om het eigen functioneren en beleid.
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Op	de	zesde	dag	gebeurde	er	iets	opmerkelijks. Het was woensdag 
1 maart 1911 en hoewel hij eigenlijk iets anders te doen had, begaf jhr. mr. 
Alexander Frederik de Savornin Lohman zich naar de Tweede Kamer.

Het ging om de behandeling van het wetsontwerp tot bestrijding van 
zedeloosheid, dat verdedigd werd door de katholieke minister van Justi-
tie mr. E.R.H. Regout. Het was een complex ontwerp en de Kamer trok er 
twee volle vergaderweken van ieder vier dagen voor uit.1 De behandeling 
was begonnen op dinsdag 21 februari met algemene beschouwingen over 

‘Voor zedemeester is de 
Staat minder geschikt’: over 
confessionelen en hun onzekere 
omgang met de moraal

De auteur is historicus.

Het CDA en zijn christendemocratische voorgangers hebben 
in de loop van de twintigste eeuw veranderende opvattingen 
over moraal gehuldigd. Dat blijkt wel uit het verschil tussen 
het debat over de zedelijkheidswetgeving in 1911, het ethisch 
reveil van Van Agt en het waarden-en-normenvertoog van 
Balkenende. Christendemocraten volgden de algemene ont-
wikkelingen in de samenleving. En ze hinkten vaak op twee 
gedachten. Terwijl de principiële scheidslijn in feite lag bij 
het onderscheid tussen moraal en publieke eerbaarheid of 
zedelijkheid, waar de overheid voor verantwoordelijk was, 
redeneerden Kamerleden in de praktijk toch vaak onbekom-
merd vanuit hun persoonlijke moraal.

door Jan Dirk Snel
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het ontwerp als zodanig, waarop vanaf de volgende dag de afzonderlijke 
artikelen stuk voor stuk en vooral tot in detail werden besproken. Het wets-
ontwerp ging over de verspreiding van pornografie, over het aanbieden en 
ongevraagd reclame maken voor voorbehoedsmiddelen, over de seksuele 
bescherming van minderjarigen, waarbij homoseksualiteit een belangrijk 
thema vormde, over het aanbieden van abortus provocatus, over koppe-
larij, bordelen en vrouwenhandel en verder nog over gokken, het zoge-
naamde ‘hazardspel’. Het hoeft geen betoog dat het aan al deze zaken paal 
en perk wilde stellen.2

Jurist	en	gevoelsmens

Lohman had nog niet aan het debat deelgenomen. De gehele voorgaande 
week had hij zich afwezig gemeld3 en ook de vorige dag was hij niet aanwe-
zig geweest.4 Maar hij had wel het verslag over die dag gelezen en nu moest 
hij komen, vond hij, andere verplichtingen of niet. Het opmerkelijke was 
dat Lohman naar het Binnenhof toog, omdat hij ernstig bezwaar had tegen 
een amendement dat uitgerekend door een tiental geestverwanten was 
ingediend, onder leiding van de christelijk-historische afgevaardigde van 
het kiesdistrict Amsterdam ii, J.R. Snoeck Henkemans. Het ging om vier 
antirevolutionairen, onder wie dr. Abraham Kuyper, drie katholieken en 
drie christelijk-historischen.5

De inhoud van het amendement, dat handelde over de verleiding van 
minderjarigen ‘van onbesproken gedrag’ tot ‘vleeschelijke gemeenschap’ 
en waarbij men al dan niet uitgesproken vooral aan homoseksualiteit 
dacht, hoeft ons hier niet bezig te houden. Het is genoeg om te constateren 
dat Lohman de voorkeur gaf aan een amendement over hetzelfde onder-
werp van de sociaaldemocraat mr. Pieter Jelles Troelstra, dat sprak over 
‘ontucht’, maar dat de verleidingsmiddelen beperkte tot ‘giften of beloften 
van geld of goed’ en anders dan de tekst van het confessionele tiental niet 
repte over ‘misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding’.6 Beide 
amendementen waren bedoeld ter vervanging van het regeringsvoorstel, 
dat sprak over ‘de meerderjarige die met een minderjarige van hetzelfde 
geslacht ontucht pleegt’ en daarmee homoseksuele ontucht anders behan-
delde dan heteroseksuele. Lohmans bezwaren waren technisch van aard – 
of eigenlijk toch net iets meer. Hij vond dat het amendement van zijn con-
fessionele geestverwanten de systematiek van het strafrecht ondermijnde 
en praktisch heilloze gevolgen – de mogelijkheid van chantage – zou heb-
ben. Juridisch amateurisme, daar kwam het in feite op neer.

Maar nu hij zich toch in de discussie mengde, kon hij het niet laten om 
ook enige beschouwingen van meer algemene aard te berde te brengen:
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‘Mijn standpunt in deze en in het algemeen op het gebied van het straf-
recht is dit: dat een strafwetgever nooit mag beoogen bestrijding van on-
zedelijkheid, om de eenvoudige reden, dat hij dat niet kan. Alle misdrijven 
komen voort uit het binnenste van den mensch en zijn dus enkel en alleen 
door middelen van moreelen aard bestrijdbaar. Ik geloof, dat de geheele 
Kamer dit met mij eens is, maar zeer zeker zullen dit met mij eens zijn de-
genen die met mij staan op het standpunt van de Heilige Schrift, waar dit 
overduidelijk voortdurend is uiteengezet.’

‘Geen strafwet heeft ooit iemand gemaakt eerlijk, kuisch of humaan. 
Wie niet eerlijk is, niet kuisch, niet humaan, zal door de strafwet niet ver-
anderen. Dat moet om andere redenen geschieden; de strafwetgever heeft 

zich alleen te bepalen tot uitingen, 
en de bemoeiing van den strafwet-
gever mag dan ook niet zijn bestrij-
ding van de onzedelijkheid op zich 
zelf, maar moet m.i. uitsluitend 
bepaald worden door redenen van 
utiliteit. De bepaling van de grens 

der strafbaarheid kan m.i. nooit afhangen van de vraag hoe afschuwelijk 
een of ander feit is op zich zelf. Wij kunnen een feit nog zoo afschuwelijk 
vinden en het toch niet strafbaar stellen. Omgekeerd kunnen wij een feit, 
dat niet denoteert van groote perversiteit, toch zeer streng straffen.’7

Lohman verwierp het ‘oude standpunt’ uit vroeger eeuwen dat de straf-
wet meende te kunnen gebruiken ‘tot bestrijding van onzedelijke hande-
lingen’.8 De Bijbel, waar hij zich, zoals uit het citaat blijkt, wel degelijk in 
algemene zin op beriep, moest men niet gebruiken als bron van positief 
recht. Lohman vreesde dat een deel van de Kamer, nu het ging over zede-
lijkheid en met name homoseksualiteit, ‘niet oordeelt als jurist, maar als 
gevoelsmenschen’.9

Christelijke	moraal

Een van de Kamerleden die zich terecht door Lohmans opmerkingen aan-
gesproken voelde, was de antirevolutionair Anthony Brummelkamp, een 
voormalig christelijk-gereformeerd predikant. Hij kon niet begrijpen hoe 
Lohman zich kon beroepen op de Heilige Schrift, ‘alsof die ons zou aan-
moedigen om dit afschuwelijke kwaad niet in het openbaar te straffen’. Dat 
was volgens hem namelijk wel degelijk het geval. Brummelkamp citeerde 
uit het Bijbelboek 2 Koningen 23 onder meer de verzen 6 en 7 over koning 
Josia: ‘Hij bracht ook het beeld van het bosch uit het huis des Heeren weg, 
buiten Jeruzalem, tot de beek Kidron, en verbrandde het aan de beek Ki-

‘Geen strafwet heeft ooit  
iemand gemaakt eerlijk,  
kuisch of humaan’



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Christendemocratische	uitdagingen

118

dron, en vergruisde het tot stof; en hij wierp het stof daarvan op de graven 
der kinderen des volks. Daartoe brak hij de huizen der schandjongens af, 
die aan het huis des Heeren waren, alwaar de vrouwen huisjes voor het 
beeld van het bosch weefden.’10

Het ging hier natuurlijk vooral om die schandjongens. Als die in het 
oude Israël werden aangepakt, waarom dan nu in 1911 in Nederland niet 
hetzelfde doen, als het om homoseksualiteit ging? Brummelkamp had nog 
een ander woord van repliek aan Lohman: ‘Die geachte afgevaardigde heeft 
er een gevoelszaak van gemaakt. Maar ik kom op tegen het gebruik van het 
woord “gevoel” in deze materie. In mijn eerste rede voorleden week heb ik 
gezegd, dat dit wetsontwerp staat op den bodem van de Christelijke mo-
raal en dat de Christelijke moraal haar grondslag vindt in de tweede tafel 
van de Tien Geboden. Waar het hier dus een Goddelijk gebod geldt, heb ik 
alleen te maken met mijn geweten en moet ik er tegen opkomen, dat men 
in de plaats van het woord “geweten” het woord “gevoel” stelt. Het gebod 
Gods richt zich tot de consciëntie en vindt daar weerklank.’11

Brummelkamp had er geen moeite mee de christelijke moraal recht-
streeks aan de samenleving op te leggen. In de voorgaande week had hij het 
woord gevoerd over het wetsartikel dat het tentoonstellen en ongevraagd 
aanbieden van voorbehoedsmiddelen en het verspreiden van geschriften 
waarin die ongevraagd als verkrijgbaar werden aangewezen, strafbaar 
stelde. De stroming die het gebruik van kunstmatige voorbehoedsmid-
delen voorstond, werd destijds het neomalthusianisme of nieuwmalthu-
sianisme genoemd. Brummelkamp meende dat het wetsontwerp uitging 
van de gedachte dat dat ‘op zich zelf is een strafbaar, een schuldig, een zon-
dig iets’: ‘Wij hebben van den Minister van Justitie gehoord, dat hij zich 
plaatst op den bodem der Christelijke moraal. Zeer juist; en daarom is dit 
wetsontwerp zoo geworden als het is. De Christelijke moraal heeft een sub-
straat, dat is niet anders dan de wet der Tien Geboden. Die wet geldt niet 
alleen voor de Joden, maar voor alle menschen en is nooit herroepen. Uit 
het Oude Testament is het Nieuwe voortgekomen. Op den bodem van de 
tweede tafel der Tien Geboden staat de Christelijke moraal; die is als men 
wil eenvoudig de uitwerking daarvan. Nu is in die wet der Tien Geboden 
het huwelijk door God beschermd tegen alle inbreuk daarop en alle zonde 
daartegen, zoowel vóór als in en buiten het huwelijk. Dat is de grondslag 
waarop wij ons hier plaatsen moeten, dat is het eenig juiste en het eenig 
ware uitgangspunt.’

Brummelkamp was bepaald niet het enige Kamerlid dat in die geest 
sprak. Terecht constateerde de sociaaldemocratische afgevaardigde 
F.W.N. Hugenholtz, ook al een voormalig predikant, maar dan van 
unitarischen huize, dat waar de wet het over het uitstallen van voorbe-
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hoedsmiddelen had, niet alleen Brummelkamp, maar ook de katholieke 
Kamerleden W.J.C. Passtoors en mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen zich 
niet beperkten tot aspecten van openbaarheid, maar zich rechtstreeks 
tegen het nieuwmalthusianisme als zodanig keerden.12 Enige terughou-
dendheid was er niet bij. Wat moreel verderfelijk was, diende bestreden 
te worden.

Openbare	onzedelijkheid

De tegenstelling tussen Brummelkamp en Lohman was niet absoluut, 
maar ze markeerde wel een zeker accentverschil binnen het confessionele 
kamp. In hoeverre kon men de eigen christelijke moraal aan de gehele 
samenleving wettelijk voorschrijven? Hoe groot waren de afstand en het 
verschil tussen ethiek en wetgeving?

Het is logisch dat ieder mens zijn eigen moraal de beste acht. Wie dat 
niet vindt, zou immers direct een andere, betere moraal moeten omhelzen. 
Maar voor een wetgever is de vraag in hoeverre hij die eigen moraal ook 
voor anderen bindend acht. Die spanning kwam ook in het optreden van 
minister Regout tot uiting: ‘Het spreekt vanzelf, maar ik moet het even 
zeggen om te komen tot mijn verder betoog: tot hoofdrichtsnoer strekten 
voor mij noodzakelijk de beginselen van de Christelijke moraal, en dat ik 
dit vooropstel, kan en mag niemand verwonderen, omdat voor dengene, 
die wettelijke bepalingen gaat neerschrijven en behoort tot een levensbe-
schouwing die de mijne is, die Christelijke moraal moet zijn richtsnoer en 
wel in absoluten zin.’13

Maar dat was toch niet het enige. Ook al lagen al zijn voorstellen binnen 
de lijn van de christelijke moraal, Regout meende toch dat hij niet in strijd 
hoefde te komen met wie ook ‘die niet aanhanger is van die Christelijke 
moraal, maar van de vrije moraal, die ik verwerp’.14 Ook onder aanhangers 
van de vrije moraal bevonden zich hoogstaande lieden.15

De minister maakte wel degelijk onderscheid tussen moraal en de wet-
telijke taak van de overheid. Hij was het geheel met zijn voorganger mr. 
A.P.J. Nelissen op Justitie eens ‘dat de Staat is geen zedenmeester’.16 In de 
memorie van toelichting had die in 1908 al geschreven dat het om de open-
bare zedelijkheid ging: ‘Voor zedemeester is de Staat minder geschikt, en 
als strafwetgever behoort de overheid slechts dan op te treden, wanneer 
rechtsgoederen van anderen of van de gemeenschap door de onzedelijke 
handeling kunnen worden aangerand. Daartegenover echter staat (…) dat 
de strijd tegen aanleidingen tot het plegen van onzedelijke handelingen, 
tegen bronnen van zedenbederf, alsmede tegen het uit zedelijk oogpunt 
aanstootelijke, met behulp van strafbepalingen zeer zeker kan en, wenscht 
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de ondergeteekende daaraan toe te voegen, nog krachtiger dan thans het 
geval is, moet worden aangehouden.’17

Tijdens het debat in 1911 sloot Regout zich daarbij aan: ‘De zorg, dat er 
goede zeden onder het volk zijn, is niet de plicht van den Staat.’ Dat was 
allereerst de taak van de godsdienst, van het onderwijs en het was de doel-
stelling en plicht van ‘allen, die zich bemoeien met het sociale leven; het is 
zelfs de plicht en de roeping van wetenschap en kunst’.18

Gedeelde	moraal

Wie de enkele honderden kolommen tellende weergave van het debat 
van 1911 doorleest, zal bemerken dat het onderscheid tussen openbare 
zedelijkheid en persoonlijke moraal lang niet altijd gemaakt werd en dat 
veel Kamerleden tamelijk onbekommerd vanuit hun eigen morele opvat-
tingen spraken. Toch kan men niet zeggen dat een tijdelijke confessionele 
christelijke meerderheid – het kabinet-Heemskerk (1908-1913)19 was na de 
kabinetten-Mackay (1888-1891) en -Kuyper (1901-1905) het derde christelijke 
kabinet – koste wat kost de eigen moraal aan de samenleving wilde opdrin-

gen. Het kabinet-Heemskerk was 
niet gericht op de antithese, maar 
op verzoening en overleg en er was 
Regout dan ook veel aangelegen om 
ook leden van links, de oppositie 
bestaande uit vrij-liberalen, unie-
liberalen, vrijzinnig-democraten en 
sociaaldemocraten, te overtuigen.20 
Ook van die kant werd intensief en 

dikwijls welwillend meegedacht, wat onder meer tot uiting kwam in de 
vele amendementen die werden ingediend.

In werkelijkheid ging het om een grotendeels gedeelde publieke mo-
raal, waarbij in feite alleen de opvattingen over voorbehoedsmiddelen en 
in mindere mate de extra scherpe aanpak van homoseksualiteit, als het 
om minderjarigen ging, soms voor verschillen zorgden. Het wetsontwerp 
werd op donderdag 16 maart met 60 tegen 33 stemmen aangenomen.21 
Regout smaakte het genoegen dat niet alleen alle confessionele Kamerle-
den voor stemden. Ook de vrijzinnig-democraten mr. H.L. Drucker, mr. 
H.P. Marchant en mr. J. Limburg en de vrij-liberaal jhr. mr. P. van Foreest 
gaven hun steun aan het wetsontwerp.22 Het was niet toevallig dat het daar-
bij vooral om vooruitstrevende, radicale liberalen ging. Juist zij hadden 
minder moeite dan klassieke, thorbeckiaanse liberalen met ingrijpen door 
de staat. Er was een parallel tussen sociale wetgeving en zedelijkheidswet-

Het is niet zo dat een confessi-
onele christelijke meerderheid 
koste wat kost de eigen  
moraal aan de samenleving 
wilde opdringen
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geving. De staat had tot taak het publieke en in zekere zin ook wel het per-
soonlijke leven van mensen te verheffen.23

Op woensdag 17 mei 1911 behandelde de Eerste Kamer het wetsontwerp. 
Het debat was vrij kort. En Regout kon met tevredenheid vaststellen dat 
zijn voorstellen zonder hoofdelijke stemming werden aangenomen.24 
De zedelijkheidswetten waren geen confessionele of katholieke hobby, 
ze gaven uitdrukking aan het morele gevoelen dat breed in de bevolking 
leefde. Het ging ook niet om een specifiek confessioneel initiatief. Het oor-
spronkelijke voorstel, dat op onderdelen wel minder ver ging, was door de 
partijloze liberale minister van Justitie in het kabinet-Pierson, mr. P.W.A. 
Cort van der Linden, al in 1900 op de politieke agenda gezet.25 De gehele 
politieke elite was in dertig of veertig jaar tijd anders gaan denken over de 
omgang met de publieke moraal. Het tijdperk van de liberale staatsont-
houding was voorbij.

Confessionele	partijen

Ook al spraken confessionele Kamerleden, en overigens niet alleen zij, 
vaak rechtstreeks vanuit hun persoonlijke, christelijke moraal, toch waren 
de politieke uitgangspunten op zich terughoudender. De toon was in 1878 
al gezet in het programma van de eerste partij, de arp. Artikel 14 luidde: 
‘Op de Overheid, zoo oordeelt ze, rust de plicht om te waken voor de pu-
blieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen; de gelegenheid tot 
het gebruik van sterken drank te beperken; den uitstal te verbieden van 
onzedelijke boek-, plaat- of prentwerken; verleiding van minderjarigen 
tot onzedelijke daden strafbaar te stellen; en met de hoererij op geenerlei 
wijze, noch preventief noch beschermend, en derhalve anders dan werend, 
in aanraking te treden. Onder dien verstande echter, dat ze zich bij elken 
maatregel, die uit deze verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde van 
wat tot het terrein des huiselijken levens behoort.’26

Later, in 1916, werden daar nog maatregelen ‘tegen het voortwoekeren van 
het Neo-Malthusianisme’ en het ‘op publiek terrein misbruiken van Gods 
Naam’ aan toegevoegd27 en deze bepalingen bleven van kracht tot 1961, toen 
de nieuwe formulering, in artikel 13, werd: ‘De Overheid heeft te waken voor 
de openbare zedelijkheid. Zij were uit het publieke leven al wat met de eer-
baarheid in strijd is of anderszins de mens zou verlagen. Zij bescherme wat 
op dit gebied zichzelf tegen aanranding niet beschermen kan. De Overheid 
verlene steun aan hetgeen uit het volk zelf ter verhoging van het zedelijk 
peil, met name ter bestrijding van het ijdel gebruik van Gods Naam, van 
ontucht, van drankmisbruik en gokzucht, wordt ondernomen. De Overheid 
bevordere al wat het zedelijk bewustzijn der natie kan versterken.’28
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De chu had in 1908 in het beginselprogram gestipuleerd dat de overheid 
verplicht is te ‘waken voor de Openbare zedelijkheid, door van het terrein 
des openbaren levens te weren al, wat te dien aanzien in strijd is met de 
duidelijke ordening Gods’.29 Die ordening werd in 1951 vervangen door 
‘Gods wil en wet’.30

Het korte Program van katholieke leden der Staten Generaal, dat in 1896 
door zesentwintig Kamerleden werd vastgesteld, stelde dat zij alles ‘belij-
den en verdedigen (…) wat door den H. Stoel over het wezen van den Staat, 
over oorsprong en bevoegdheid van het gezag, over plichten van vorsten en 
volken wordt geleerd’, maar specifieke bepalingen over de openbare zede-
lijkheid bevatte het niet, ook niet in het korte hoofdstukje over het recht.31

In latere programma’s van de rksp vanaf 1922 werd het onderwerp wel 
genoemd. In het programma van 1929 werd de handhaving en doorvoering 
van de katholiek-staatkundige beginselen in wetgeving en bestuur in vijf 
punten nader aangeduid: ‘het hooghouden van het gezag; de verhouding 
tusschen gemeenschap en individu; het huwelijk en de ouderlijke macht; 
de belangen van de kinderrijke gezinnen; de bestrijding der openbare 
onzedelijkheid.’32 De volgorde zegt veel. De ‘bestrijding van openbare 
onzedelijkheid’ was een vanzelfsprekend punt onder de ‘onderwerpen van 
algemeen belang’ en wat er inmiddels bereikt was, werd trots opgesomd,33 
maar katholieke politiek was vooral praktisch gericht, waarbij de bescher-
ming van de eigen gemeenschap vooropstond.

Twee elementen speelden bij de confessionele houding ten aanzien van 
de verhouding tussen de overheidstaak en de moraal een rol. Ten eerste de 
erkenning van de scheiding tussen kerk en staat, die al lang bestond, maar 
die volgens het programma van de arp uit 1878 zelfs nog verder zou moeten 
doorgevoerd,34 een opmerkelijk gegeven voor een partij die toch in hoge 
mate steunde op leden die lid waren van de voormalige publieke kerk. De 
terreinen van kerk en de staat werden duidelijk gescheiden. Terwijl de arp 
al afstand nam van de voormalige publieke kerk, hadden katholieke politici 
daar nooit iets mee gehad. Zij vertegenwoordigden een bevolkingsdeel dat 
altijd een minderheid, zij het een tamelijk grote, gevormd had. Zij stonden 
buiten de ‘grondtoon’ van de natie. Nederland was geen katholiek land. Ze-
delijkheid was iets voor de kerk en voor eigen katholieke verbanden.

Het tweede punt volgt al uit dit laatste. Confessionele partijen ver-
trouwden de staat niet alles toe. Ze mochten zich dan verzetten tegen de 
beginselen van de Franse Revolutie, in werkelijkheid hadden ze de liberale 
scheiding van sferen in hoge mate overgenomen en gethematiseerd in 
beginselen als het antirevolutionaire soevereiniteit in eigen kring en later 
bij katholieken ook subsidiariteit. De kerk, het gezin, de school en andere 
maatschappelijke verbanden hadden een eigen taak, al vond de chu het 
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bijvoorbeeld wel nodig in het programma op te nemen dat geen steun kon 
worden verleend aan scholen ‘waar desbewust zedelijkheid en eerbied voor 
de wet worden ondermijnd’.35

Het heeft er weinig van dat confessionelen de zedelijkheidswetge-
ving van Regout in de navolgende decennia als een grote overwinning 

beschouwden. In zijn toelichting 
op het antirevolutionaire beginsel-
programma, Saevis tranquillus in 
undis, verwees dr. Hendrik Colijn er 
bijvoorbeeld met geen woord naar. 
Wel benadrukte hij in aansluiting 
bij dr. Abraham Kuyper het verschil 
tussen publieke eerbaarheid en 
publieke zedelijkheid. Politiek ging 

het alleen om het eerste. ‘We vragen niet naar motieven, maar we letten op 
gedragingen.’36 Het ging om wat in de buitenwereld te zien was.

Ook Godslastering kwam daarbij te sprake. Het was een ‘ondergraving 
van de grondslag waarop het staatswezen rust. God, de hoogste, de eenige 
waarachtige Souverein!’37 Maar ook daarbij ging het om de openbare 
uitingen. In 1932 was de lex-Donner over smalende godslastering al aan-
genomen. Het werd door de overgrote meerderheid van de confessionele 
Kamerleden gesteund, maar de chu trad aan met twee woordvoeders: 
J.M. Krijger, die voor was,38 en de theoloog dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, 
die betoogde dat een niet-gelovige niet de intentie kon hebben om God te 
lasteren.39 Hier herhaalde zich het verschil dat zich in 1911 tussen Lohman 
en Brummelkamp ook al had getoond: ‘De heer Lohman vroeg mij, of ik 
dan ook de openbare Godlastering zou willen straffen. Ik antwoord: Ja; een 
Christelijke Overheid is dat aan zich zelf, aan haar beginsel verplicht.’40

Ethisch	reveil	en	waarden	en	normen

Na de Tweede Wereldoorlog verschoven de morele opvattingen, maar aan-
vankelijk slechts langzaam. Toen in 1955 de regering met een wetsvoorstel 
kwam om cremeren toe te staan op voorwaarde dat de overledene de wens 
daartoe duidelijk kenbaar had gemaakt, argumenteerden de drie voor-
naamste confessionele partijen in hoofdzaak langs twee lijnen. Uitvoerig 
betoogden de woordvoerders van chu, arp en kvp dat begraven de gewone 
christelijke wijze van lijkbezorging was, maar dat andersdenkenden de 
mogelijkheid moesten krijgen van de christelijk zede af te wijken.41 Bij de 
behandeling van de zondagswet twee jaar eerder, in 1953, werd grotendeels 
langs op dezelfde wijze geredeneerd.42 De dag werd in twee delen ver-

Confessionele partijen hadden 
de liberale scheiding van sferen 
in hoge mate overgenomen en 
gethematiseerd in beginselen als 
soevereiniteit in eigen kring
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deeld: de ochtend moest de rust voor de christelijke eredienst bieden, de 
rest van de dag moest zo geregeld worden dat ook andersdenkenden hun 
eigen ding konden doen. Het was de erkenning van de feitelijke toestand 
van verzuiling: ieder zijn deel. Het strenge redeneren vanuit een absolute 
christelijke moraal was in die tijd aan de sgp voorbehouden.

Maar vanaf de jaren zestig verschoven de opvattingen, ook in chris-
telijke confessionele kring. Typerend was de wijziging in het beginsel-
programma van de chu in 1970. Dat legde nu alle nadruk op vrijheden en 
rechten, die de Nederlandse burger ‘ongeacht geloof, overtuiging, ras, 
geslacht, afkomst of maatschappelijke positie’ zou delen. ‘De overheid 
eerbiedigt de vrijheid van personen en bevolkingsgroepen binnen de 
grenzen van de openbare orde en goede zeden.’43 De zedelijkheid werd 
zo een verder nauwelijks opgemerkte algemene randvoorwaarde. Recht 
ging nu duidelijk voor moraal.

Een voor een werden de bepalingen uit de zedelijkheidswetten uit 
1911 opgeheven of gewijzigd. Pornografie kwam eind jaren zestig ruim 
beschikbaar en in 1969 kwam er een eind aan het verbod op verspreiding. 
Voorbehoedsmiddelen waren ook in 1911 als zodanig niet verboden, maar 
de nieuwe anticonceptiepil werd in 1969 officieel toegestaan en in 1971 
kwam er een einde aan het verbod om bijvoorbeeld reclame te maken voor 
condooms. In 1971 werd ook de ongelijke behandeling van homoseksuelen, 
de ontucht met minderjarigen, afgeschaft. En zo ging het verder, tot aan 
het opheffen van het bordeelverbod in 2000, waarbij het cda overigens wel 
tegenstemde.44

Maar velen gingen de ontwikkelingen te snel. Bij de verkiezingen in 
1977 werd de katholieke jurist en minister van justitie mr. Andries van 
Agt aangewezen als lijsttrekker voor het cda, dat voor het eerst met een 
gezamenlijke lijst uitkwam. Hij was de man die in 1974 het begrip ‘ethisch 
reveil’ had gemunt, eerst in een brief aan bisschop Gijsen van Roermond45 
en vervolgens in een debat in november over de begroting van zijn depar-
tement, dat vooral over het vervolgingsbeleid inzake abortus provocatus 
bleek te gaan. Tijdens het debat zei Van Agt: ‘Naar mijn overtuiging zal er 
een ethisch reveil moeten komen, in de gehele samenleving en niet uitslui-
tend in de sector van de medici.’46

Het ethisch reveil als leus sloeg goed aan bij verontruste burgers die 
vonden dat de morele ontwikkelingen veel te snel gingen en dit punt 
maakte het cda bepaald populair bij een deel van de bevolking. Maar het 
opmerkelijke was dat Van Agt het ethisch reveil niet primair definieerde als 
een taak voor de overheid, maar vooral voor de samenleving. Die zou moe-
ten veranderen, of in feite niet zo driest op hol moeten slaan. De mogelijk-
heid dat de overheid uit noodzaak meeboog met nieuwe opvattingen in de 



Jan	Dirk	Snel

‘Voor zedemeester is de Staat minder geschikt’: over confessionelen en hun onzekere omgang 
met de moraal

125

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

samenleving bleef daarmee gehandhaafd. Het was dan ook het door dezelf-
de Van Agt geleide kabinet dat met een wetsontwerp inzake de legalisering 
van abortus provocatus kwam, ingediend door de minister van Justitie, de 
cda’er mr. Job de Ruiter, afkomstig uit de antirevolutionaire bloedgroep, 
en de minister van Volksgezondheid mr. Leendert Ginjaar (vvd). Enkele 
leden van de cda-fractie stemden tegen.47

In zekere zin gebeurde er in deze jaren nog iets anders. Eginhard 
Meijering heeft dat uitvoerig aangetoond. Het specifieke beroep op de 
christelijke openbaring en de christelijke moraal voor de samenleving 
liep terug. Confessioneel christendom werd vervangen door een ethisch 
christendom of een algemene nadruk op moraal als zodanig.48 Terwijl in 
1911 morele opvattingen breed werden gedeeld, zij het op twee verschil-
lende grondslagen, de christelijke en de vrije moraal, zoals minister 
Regout het toen noemde – overigens een aanduiding die politiek daarna 

niet werd overgenomen49 – was 
moraal nu een thema op zichzelf 
geworden. Niet meer de christe-
lijke moraal, maar moraal als zoda-
nig was een christendemocratisch 
thema geworden.

Het slotstuk verzorgde de chris-
tendemocratische minister-pre-

sident mr. Jan Peter Balkenende, die tussen 2002 en 2010 vier kabinetten 
leidde. Hij maakt furore met de tweeslag ‘waarden en normen’. Hij koos 
daarmee een thema dat afkomstig was uit de sociaalwetenschappelijke en 
vooral de onderwijskundige literatuur. Iedereen heeft nu eenmaal bepaal-
de waarden of bepaalde normen, dat kan men feitelijk vaststellen. In lijn 
daarmee vulde Balkenende de inhoud niet erg specifiek in, maar hij bena-
drukte wel hoe belangrijk waarden en normen zijn. Een formeel, descrip-
tief begrip maakte hij daarmee normatief. Het begrip normen en waarden 
was ook dubbelzinnig, want mensen konden er ook de christelijke moraal 
onder verstaan, maar per se hoefde dat niet. De invulling maakte hij vooral 
concreet in het algemene thema fatsoen: ‘Fatsoen moet je doen!’ Dat is iets 
wat alle mensen delen en belangrijk vinden.

Het was de ultieme secularisering. De Amerikaanse communitarist 
Amitai Etzioni, een socioloog die de normatieve kant op was gegaan als 
gemeenschapsdenker, was een van de denkers die door Balkenende op het 
schild werd geheven. Net als Etzioni zocht Balkenende aldus een nieuwe 
gedeelde moraal. Nu de morele veranderingen vanaf de omwenteling van 
de jaren zestig en zeventig in rustiger vaarwater waren gekomen, was het 
tijd om elkaar weer te vinden op morele thema’s, hoe weinig gespecificeerd 

Terwijl in 1911 morele opvattin-
gen breed werden gedeeld,  
werd moraal in de jaren  
zeventig een thema op zichzelf
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ook. Dat was het verschil tussen Van Agt en Balkenende, althans tussen de 
omstandigheden waarin ze opereerden.

Besluit

Moraal is breder dan zedelijkheidswetgeving. Achter alle politieke beslis-
singen, achter alle wetgeving gaan immers morele overwegingen schuil, 
ook achter sociale wetgeving, ook achter milieuwetgeving. Daar ging het 
hier allemaal niet over. Hier stond de verhouding tussen moraal in engere 
zin en de taak van de overheid op dit terrein centraal.

Het confessionele en christendemocratische denken volgde de algeme-
ne ontwikkelingen in de samenleving. En men hinkte vaak op twee gedach-
ten. Terwijl de principiële scheidslijn in feite lag bij het onderscheid tussen 
moraal en publieke eerbaarheid of zedelijkheid, waar de overheid voor 
verantwoordelijk was, redeneerden Kamerleden in de praktijk toch vaak 
onbekommerd vanuit hun persoonlijke moraal. Dat was niet specifiek voor 
confessionele volksvertegenwoordigers of bewindslieden; ook bij anderen 
kwam dat voor. Het was dan ook niet zo dat gedurende de twintigste eeuw 
de ‘christelijke’ en de ‘vrije’ moraal voortdurend tegenover elkaar stonden. 
De zedelijkheidswetten van 1911 werden breed gedragen, ook al stemde een 
derde van de Kamer niet voor. Over de meeste morele principes, over wat 
wenselijk was en wat verderfelijk was, was men het in grote lijnen eens.

In de loop van de eeuw veranderden de morele opvattingen en zonder 
meer ging dat proces buiten confessionele kring verder, maar ook daar ging 
men, soms schoorvoetend, mee. De christelijke moraal bleek minder onver-
anderlijk te zijn dan veel confessionelen in 1911 dachten, al erkende ook toen 
bijvoorbeeld de christelijk-historische afgevaardigde dr. J.Th. de Visser dat de 
interpretatie aan verandering onderhevig was.50 Maar het stellige spreken van 
Brummelkamp bestaat in het cda niet meer, en de spanning die Lohman voel-
de, is ook weggeëbd. Eén heldere confessionele lijn was er nooit. De scheids-
lijn die in 1911 nog bestond omtrent de grondslag van de moraal, niet omtrent 
de invulling, is weggevaagd. De Nederlandse samenleving is één morele ge-
meenschap geworden, waarin over morele thema’s een voortdurende dialoog 
wordt gevoerd. De christendemocratie is daarvan een onderdeel geworden.51
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De bancaire sector in Nederland heeft turbu-

lente jaren achter de rug. Hij werd in 2008 ge-

confronteerd met een crisis van wereldwijde 

omvang; een crisis die ontstond binnen de 

financiële wereld. Tijdens de crisis waren op 

grote schaal overheidsingrepen nodig om de 

banken en het financiële systeem overeind te 

houden.

‘Deze gebeurtenissen hebben een stevige 

discussie over het functioneren van de ban-

ken in gang gezet. Het vertrouwen is tot op 

de dag van vandaag nog te laag en het han-

delen van banken wordt terecht voortdurend 

kritisch gevolgd’, aldus Chris Buijink. De Ne-

derlandse Vereniging van Banken (nvb) ziet 

het als haar taak om deze situatie te verbete-

ren. ‘Inmiddels zijn financieel-economische 

maatregelen getroffen, zoals het op orde 

brengen van de bankbalansen en het verste-

vigen van de kapitaalbuffers. Maar er is meer 

nodig om het vertrouwen terug te winnen. 

Banken moeten laten zien waar ze voor staan, 

juist als het gaat om het gewenste gedrag van 

hun medewerkers.’

* * *
‘De nvb heeft op het vlak van gedragsveran-

dering gekozen voor zelfregulering. Zelf-

regulering is juist nuttig op onderdelen die 

zich minder lenen voor wet- en regelgeving, 

zoals principes die toezien op cultuur en ge-

drag. Zo is in 2009 de huidige Code Banken 

opgesteld en een jaar later in werking getre-

den. De voortgang van de Code Banken werd 

jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke 

monitoringscommissie. Deze commissie 

concludeerde in haar eindrapport van 2012 

dat de banken de Code Banken over het al-

gemeen goed naleven. Tegelijkertijd consta-

teerde de commissie dat banken hun com-

municatie over de Code en, in bredere zin, de 

dialoog met de samenleving zouden moeten 

verbeteren. Met deze conclusie als uitgangs-

Chris	Buijink	(1954)

Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging van Banken.

INtermezzo
Chris Buijink

‘Werken aan gedrags- en cultuurveran-
dering in de bancaire sector’
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punt, en de wetenschap dat veel principes 

inmiddels geborgd zijn door wet- en regel-

geving, wordt de Code Banken de komende 

tijd herzien. De nieuwe code zal op 1 januari 

2014 ingaan. De Code blijft wel gericht op het 

borgen van goed bestuur van een bank, maar 

legt nog meer nadruk op de gewenste cul-

tuur en het gewenste gedrag.’

‘Er komt ook een maatschappelijk statuut 

van de bancaire sector en een gedragscode 

voor alle medewerkers. Dit maatschappelijk 

statuut richt zich op de rol van banken in de 

samenleving en beschrijft de gemeenschap-

pelijke waarden van banken. Klanten van 

banken en de samenleving als geheel moeten 

kunnen rekenen op een betrouwbare, transpa-

rante, stabiele en gezonde bancaire sector. Dit 

vereist banken die gericht zijn op duurzaam-

heid en continuïteit. Hierbij staat een aantal 

uitgangspunten centraal. Bij het ontwikke-

len en aanbieden van financiële producten 

en bij het verrichten van financiële diensten 

handelen banken integer, professioneel en 

transparant. Klanten worden zorgvuldig en 

met respect behandeld. Banken vervullen een 

belangrijke rol ten dienste van consumenten, 

het bedrijfsleven en de publieke sector. Voor 

het vervullen van die maatschappelijke rol is 

het essentieel dat banken een zorgvuldige af-

weging maken tussen de belangen van klan-

ten, samenleving, werknemers en kapitaal-

verschaffers. In die afweging staat het belang 

van de klant centraal.’

* * *
‘Om de ambities uit het maatschappelijk 

statuut waar te maken, is niet alleen goed 

bestuur nodig. Er is vanzelfsprekend ook 

een belangrijke rol weggelegd voor de men-

sen die bij een bank werken. Waar de Code 

Banken de moreel-ethische verklaring voor 

bestuurders introduceerde, wordt deze ver-

klaring nu omgevormd tot een bankierseed 

of belofte die door alle medewerkers binnen 

de organisatie wordt afgelegd. Deze eed is 

niet slechts symbolisch. Er wordt een set van 

gedragsregels geïntroduceerd, waaraan alle 

medewerkers en bestuurders gehouden zijn. 

In de regels wordt integer en zorgvuldig ge-

drag en een zorgvuldige afweging tussen de 

verschillende belanghebbenden die bij de 

bank betrokken zijn afgesproken. Navolging 

van de gedragsregels is niet vrijblijvend. De 

gedragsregels worden gekoppeld aan een sy-

steem van tuchtrecht. Dit tuchtrecht, dat per 

1 januari 2015 in werking moet treden, moet 

het zelfreinigend vermogen van de bancaire 

sector bevorderen. Om de bewustwording 

over de gedragsregels kracht bij te zetten leg-

gen alle medewerkers voor wie de gedrags-

regels gelden een eed of belofte af waarin 

zij verklaren zich in de uitoefening van hun 

functie te houden aan de gedragsregels.’

* * *
‘De nvb ziet het als een van haar belangrijk-

ste taken om bij te dragen aan het herstel van 

vertrouwen in de bancaire sector. Maatrege-

len die zich richten op de gewenste cultuur 

en het gewenste gedrag spelen daarbij een 

sleutelrol: elkaar binnen de sector waar nodig 

aanspreken op gedrag en aanspreekbaar zijn 

voor de samenleving – daar gaat het om!’

‘Elkaar binnen de bancaire 
 sector waar nodig aanspreken 
op gedrag en aanspreekbaar 
zijn voor de samenleving –  
daar gaat het om!’
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Tijdens	een	recent	bezoek	aan	Japan viel me opnieuw op hoezeer 
ondernemingen daar waarde hechten aan de ‘values’, de waarden van hun 
bedrijf. Er wordt dan gewezen op betrokkenheid op de maatschappij, zorg-
vuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen, energie-efficiency, goede 
relaties met klanten en werknemers. Dergelijke waarden bepalen immers 
het dna van de onderneming en de verhouding tot de samenleving. Als 
waarden in het bedrijfsleven alleen maar financieel worden geduid, dreigt 
ernstige verschraling van de verantwoordelijkheid van de onderneming. 
Duurzaam en verantwoord ondernemen biedt juist veel kansen op het 
terrein van innovatie, het aantrekken van nieuw talent, kostenreductie en 
goede relaties met alle stakeholders.

De gesprekken met Japanse bedrijven deden me denken aan het debat 
destijds over ‘waarden en normen’, waarin het cda zo nadrukkelijk een rol 

Kwaliteit van samenleven 
wordt bepaald door waarden

De auteur is voormalig minister-president, hoogleraar Governance, Institutions 
and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit en Partner Corporate Respon-
sibility bij EY (Ernst & Young).

Waarden en normen stonden in de jaren na Paars hoog op 
de politieke agenda om recht te doen aan de oprechte zor-
gen van mensen. Ze waren ook een uitdrukking van de visie 
van het CDA op de ontwikkeling van de samenleving. In die 
zin valt het waarden-en-normendebat nooit te beëindigen 
en verdient het nu een nieuwe impuls. Sterker dan voorheen 
worden in het mondiale politieke en financieel-economische 
debat maatschappelijke vraagstukken moreel geduid. Het 
is een uitdaging en een opdracht voor de christendemocratie 
om hierin richtinggevende perspectieven te schetsen.

door Jan Peter Balkenende
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heeft gespeeld. Ruim tien jaar geleden was het een dankbaar onderwerp 
voor columnisten, journalisten en cartoonisten. Kritiek was niet van de 
lucht. Niet zelden werd de discussie geridiculiseerd. Ging het immers 
niet om een herleving van jarenvijftigsentimenten? Wie verder keek dan 
de vierkante kilometer rondom het Binnenhof, merkte echter dat er bij 
mensen heel wat anders speelde. Zorg over veiligheid in de eigen buurt, 
ergernis over hufterig gedrag in het verkeer, te weinig orde en discipline 
in de klas, onfatsoenlijke bejegening van de politie en hulpverleners, en 
ga zo maar door. Het thema waarden en normen hield veel mensen bezig. 
In Anders en beter schreef ik daarom onomwonden: ‘De zorg om waarden 
en normen moet meer zijn dan de terechte stille tocht na zinloos geweld. 
Het cda doet een appel tot verantwoordelijkheid. Het is aan de overheid 
om de juiste randvoorwaarden te scheppen, maar ook aan de samenleving: 
aan autochtoon en allochtoon. Niet om verwijdering tussen mensen te 
bewerkstelligen, maar om samenhang te bevorderen. De betrokken sa-
menleving van respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid waarnaar 
het cda streeft, vraagt om een duidelijk bewegwijzering. Tolerantie mag 
niet verworden tot vrijblijvendheid. De morele kant van maatschappelijke 
vraagstukken moet weer volop op de politieke agenda komen te staan.’1

Het	hoe	en	waarom	van	het	waarden-en-normenvertoog

Dit pleidooi vond plaats na het pragmatisme van de jaren van Paars. In die 
tijd ging het om ‘Werk, werk, werk’. Het aan de slag helpen en houden van 
mensen is essentieel en dat geldt zeker ook nu.2 Maar kwaliteit van sa-
menleven omvat veel meer: betrokkenheid van mensen op elkaar, respect 
voor elkaar, lief en leed delen, maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk 
aangaan, helder aangeven wat wel en wat niet kan. Het thema waarden en 
normen behoorde hoog op de agenda te worden geplaatst om recht te doen 
aan de oprechte zorgen van mensen en als uitdrukking van de visie van het 
cda op de ontwikkeling van de samenleving.

De christendemocratie gaat uit van een relationeel mensbeeld. Mensen 
komen tot hun recht in relatie tot anderen. Juist daarom wordt zoveel waar-
de gehecht aan een vitale civil society, aan het maatschappelijk midden-
veld; mensen zijn immers niet louter staatsburgers of consumenten. Het 
maatschappelijk perspectief behoort het bouwen aan een verantwoordelij-
ke samenleving te zijn. Verantwoordelijkheid omvat de verantwoordelijk-
heidsverdeling: wie is verantwoordelijk voor wat? Verantwoordelijkheid 
heeft tegelijkertijd betrekking op de inhoudelijke kant. Hoe gaan mensen, 
organisaties, instellingen met hun verantwoordelijkheden om? Om die 
reden werd binnen het Wetenschappelijk Instituut voor het cda altijd ge-
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sproken over een door solidariteit en rentmeesterschap genormeerde ge-
spreide verantwoordelijkheid.

Waarden en normen hebben een groot bereik en het risico is dat alles 
eraan kan worden opgehangen. Dat was ook een van de redenen waarom in 
het kabinetsbeleid van toen vooral gekozen werd voor een toespitsing op 
de omgang met elkaar in de openbare ruimte, onder de noemer ‘respect’. 
In het beleid werden de consequenties aangegeven voor onderwijs, justi-
tie, media, sport enzovoort. Opvallend was dat in de Nederlandse samenle-
ving veel initiatieven werden ontplooid, in het onderwijs, in de sport, door 
gemeenten. Zo wordt, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, sinds 
2006 jaarlijks een Dag van Respect gehouden. Verdieping van het denken 
over waarden en normen werd onder andere gerealiseerd door een in 2003 
uitgebrachte studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid, getiteld Waarden, normen en de last van gedrag.3 Het voorzitterschap 
van de Europese Raad in de tweede helft van 2004 werd gebruikt om, in 
samenspel met het Nexus Instituut, tijdens meerdere conferenties stil te 
staan bij de betekenis van waarden voor Europa. Centraal stond de vraag: 
wat maakt ons tot Europeanen? Een leidende gedachte daarbij was dat 
Europa meer omvat dan markt en munt.

Mondiaal	belang	van	waardegeoriënteerde	keuzes

Het debat over waarden en normen valt vanzelfsprekend nooit te beëindi-
gen. Elke tijd vraagt om morele doordenking en steeds zullen nieuwe issues 
de aandacht vragen. Goed omgaan met elkaar in de openbare ruimte blijft 
onverminderd van belang. Dagelijks zien we de gevolgen van onbeschoft 

gedrag. Dagelijks zien we ook dat 
mensen zich hier niet bij neerleggen 
en in verzet komen tegen een gebrek 
aan waarden en normen. Waarden en 
normen zijn veelomvattend en over-
stijgen het thema van omgang met 
elkaar in de openbare ruimte.

Dat brengt me bij het huidige 
debat over waarden en normen: 

wat kan de betekenis zijn van dit debat anno 2013? Sterker dan voorheen 
worden in het mondiale politieke, maatschappelijke en financieel-
economische debat maatschappelijke vraagstukken moreel geduid. De 
crisis van 2008 was niet alleen een financieel-economische maar ook een 
morele crisis. Westerse democratieën kampen met sentimenten als po-
pulisme en nationalisme, raken verstrikt in grote financiële problemen, 

Het debat over waarden en 
 normen valt nooit te beëindigen. 
Elke tijd vraagt om morele door-
denking en steeds zullen nieuwe 
issues de aandacht vragen
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en het debat wordt vaak verengd tot louter wat hier en nu speelt. Kli-
maatverandering, sociale spanningen, armoede, schendingen van men-
senrechten, corruptie – al deze kwesties vergen doordachte strategieën 
en vooral concrete acties. Zou tegen die achtergrond niet veel sterker 
gekoerst moeten worden op het kompas van waardegeoriënteerde keu-
zes en een focus op de lange termijn?

Nieuwe	oriëntaties:	van	value-based	naar	values-based

Mijn huidige werk in het bedrijfsleven en de wetenschap richt zich vooral 
op Corporate Responsibility en de betekenis van Governance. Wereld-
wijd wordt in het bedrijfsleven in hoog tempo de thematiek van values, 
van waarden, naar voren gebracht. ‘Eerst de waarden, dan de visie’, valt te 
beluisteren. Ondernemingen zouden hun strategie moeten veranderen 
van value-based naar values-based. De aandacht voor waarden is goed te 
plaatsen, omdat wereldwijd de noodzaak wordt erkend om duurzaam en 
verantwoord ondernemen voluit te integreren in bedrijfsstrategieën en 
bedrijfsmodellen. Dit houdt in: (pro)actief bijdragen aan het vinden van 
oplossingen voor klimaatverandering, schaarste van grondstoffen, toene-
mende vraag naar energie, mensenrechten, omgang met de eigen mede-
werkers en de maatschappelijke omgeving, integriteit en transparantie. 
Steeds luider klinkt de roep dat ondernemingen moeten kiezen voor sha-
red value – niet alleen financiële waarde creëren, maar ook maatschappe-
lijke waarde, en deze juist verbinden –, maar ook dat ondernemingen alles 
op alles moeten zetten om nieuwe allianties te vormen met overheden en 
maatschappelijke organisaties en dat de kortetermijn-aandeelhoudersbe-
langen plaats moeten maken voor langetermijn-stakeholdersbelangen. De 
noodzaak hiervan wordt inmiddels breed erkend. Het moet vooral gaan om 
heldere implementatiestrategieën, om meetbaarheid van de gestelde doe-
len en om transparantie over wel of niet geboekte resultaten via rapportage 
en externe controle.

Nieuwe oriëntaties spelen ook op andere terreinen. Juist nu overheden 
kampen met financiële problemen ontstaan tal van nieuwe initiatieven die 
beogen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te vinden. ‘Social 
entrepreneurs’ schetsen nieuwe perspectieven van privaat probleemoplos-
send vermogen. Een andere ontwikkeling is dat mensen, groepen, organi-
saties niet wachten op overheden of traditionele instellingen, maar zelf, 
bottom-up, initiatieven ondernemen op economisch, sociaal en cultureel 
gebied. Ook in wetenschappelijke kring zien we veelbelovende ontwik-
kelingen. Onlangs nam ik deel aan een zeer inspirerende werksessie van 
economen en theologen over de noodzaak om het waardediscours te ver-
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binden met innovatief wetenschappelijk denken. Tijdens die sessie werd 
expliciet ingegaan op de betekenis van aan het christendom ontleende 
waarden en hun consequenties voor wetenschapsbeoefening.

Op al deze gebieden is een sterk morele component aanwezig. Onderne-
mingen kiezen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die 
niet mogen blijven liggen. Zij werken steeds meer samen, onder meer om 
te voorkomen dat voorlopers te grote financiële risico’s lopen. Onderne-
mingen merken dat het steeds minder overtuigt wanneer zij zich verschui-

len achter de rug van de overheid of 
het argument dat het level playing 
field het niet mogelijk maakt te 
handelen. Centraal staat het zelf 
werken aan duurzame oplossingen 
vanuit het besef dat ‘ik en nu’ plaats 
moet maken voor ‘wij en later’. Wie 

op zich laat inwerken wat er nationaal en internationaal speelt, ziet volop 
ruimte voor door waarden gedreven invalshoeken, benaderingen en con-
crete stappen en daarvan afgeleide concrete normen.

Besluit:	waarden,	inclusieve	instituties	en	langetermijnbelangen

In Why nations fail betogen de auteurs Acemoglu en Robinson dat landen 
economische instituties nodig hebben die welvaart genereren en politieke 
instituties die de juiste kaders daarvoor scheppen.4 Cruciaal is de aanwe-
zigheid van inclusive institutions. Daartoe behoren eigendomsrechten, 
de rechtsstaat, publieke diensten die equity (billijkheid) waarborgen en 
gelijke kansen in het economisch en maatschappelijk leven, ruimte voor 
nieuwe initiatieven, ruim baan voor educatie en nieuwe technologie. Het 
tegenovergestelde van inclusive institutions zijn extractive institutions, 
instituties die geld uit het systeem halen ten behoeve van een bevoorrechte 
groep en die geen ruimte bieden voor verbreding van kansen of het door-
voeren van echte vernieuwingen. Deze belangwekkende visie geeft duide-
lijk aan welke waarden een samenleving sterker maken of verzwakken.

In een andere recente publicatie, getiteld Abundance, wordt haarscherp 
geschetst dat er nu al zeer veel technische en organisatorische mogelijkhe-
den zijn om de juiste oplossingen te vinden op het terrein van waterkwali-
teit, voeding, gezondheid, energie, onderwijs, enzovoort.5 Het komt vooral 
neer op de wil anders te handelen en open te staan voor wat echt perspec-
tief biedt. Dat pleidooi heeft alles met waarden en normen te maken. Ook 
uit deze beschouwingen blijkt hoe essentieel het is de morele kant van 
maatschappelijke issues voorop te stellen.

‘Ik en nu’ moet plaatsmaken 
voor ‘wij en later’



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Christendemocratische	uitdagingen

136

Intuïtief voelen velen aan dat waarden bepalend zijn voor de kwaliteit 
van samenleven – waarden opgevat in termen van recht doen aan de ander, 
solidariteit, naastenliefde, zich in de ander willen verplaatsen, mensen-
rechten, het natuurlijk leefmilieu, de belangen van toekomstige gene-
raties. Deze waarden dienen uit te monden in heldere en voor iedereen 
kenbare normen. Waarden en normen omvatten dan zowel respect hebben 
voor elkaar in de openbare ruimte als de grote mondiale issues van nu en 
morgen. Veel bedrijven, internationale instellingen en maatschappelijke 
organisaties benadrukken de betekenis van richtinggevende waarden en 
ondernemen concrete actie. Wetenschappers dragen nieuwe inzichten 
aan. Het is een absolute noodzaak dat ook politici langetermijnbelangen 
laten prevaleren en daarbij heel nadrukkelijk de verbinding leggen met 
waarden en normen, met values. Het is een uitdaging en een opdracht voor 
de christendemocratie om hierin richtinggevende perspectieven te schet-
sen. Ook nu geldt: ‘De morele kant van maatschappelijke vraagstukken 
moet weer volop op de politieke agenda komen te staan.’6

 Noten
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pp. 28-36 (lezing gehouden tijdens de 
ncw Bilderbergconferentie op 22 janu-
ari 2005).

3 Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid, Waarden, normen en de last 
van het gedrag. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2003.
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In	onze	samenleving	staat	de	vraag naar vertrouwen hoog op de 
agenda. Het vertrouwen in instituten zoals de politiek, de rechtspraak en 
de banken is klaarblijkelijk niet vanzelfsprekend meer. Recent presen-
teerde zowel het Rathenau Instituut als de knaw een onderzoek over het 
vertrouwen in wetenschap waarin ze concludeerden dat er in het geval 
van de wetenschap geen sprake is van een vertrouwenscrisis en dat de 
Tweede Kamer, de kranten en de rechtspraak met een groter wantrouwen 
tegemoet worden getreden.1 Het wantrouwen in deze instituten is een 
ernstige zaak: vertrouwen van mensen in elkaar en in de instituten waar-
mee ze geconfronteerd worden is immers een absolute voorwaarde voor 
samenleven. Betrouwbaarheid en een basaal vertrouwen in wat de ander 

Betrouwbaarheid als 
overtuigingsmiddel in het 
politieke spreken

De auteur is hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De eigen retorische dimensie van de politiek laat zien dat,  
om werkelijk te overtuigen, het niet voldoende is voor de 
 politicus om een prachtig gespind beeld van zichzelf op het 
spel te zetten. Aristoteles wist al dat de politicus zelf ‘het 
doorslaggevende’ overtuigingsmiddel is: voor een effectie-
ve retoriek dienen de politici zichzelf, hun karakter en hun 
opvatting over de goede samenleving in te zetten als waar-
borg en garantie voor de betrouwbaarheid van wat ze zeg-
gen. De betrouwbaarheid en het karakter van de politicus 
zijn niet een ‘moreel extraatje’ bij de succesvolle politieke 
rede, maar doorslaggevend voor het oordeel van de kiezers.

door Gert-Jan van der Heiden
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zegt, zo betoogt Paul Ricœur, vormen de sociale band waarop samenleven 
is gebaseerd en zijn ‘de habitus van elke gemeenschap’, dat wat alle leden 
van de gemeenschap gewoon moeten zijn te doen.2 De impact van deze 
crisis aangaande het basale vertrouwen in instituten dat nodig is voor een 
samenleving, blijkt alleen nog maar groter te zijn wanneer we beseffen dat 
rechtspraak, politiek en banken elk op hun eigen wijze hun gezag ontlenen 
aan het vertrouwen dat mensen erin investeren. Mensen vertrouwen erop 
dat de uitspraken die rechters doen rechtvaardig zijn en overeenstemmen 
met hun rechtsgevoel. Hoeveel vertrouwen investeren burgers en bedrij-
ven niet in banken als ze vrijwillig hun kapitaal en hun bezit aan deze ban-
ken toevertrouwen? In deze bijdrage wil ik de vraag naar het vertrouwen in 
de politiek vanuit een specifieke invalshoek belichten: vertrouwen in het 
politieke spreken.

Overtuigingskracht

Een politicus brengt in de publieke ruimte zijn opvattingen over de goede 
samenleving naar voren en hij probeert zijn gehoor ervan te overtuigen 
dat, om die goede samenleving te bereiken of in stand te houden, de maat-
regelen uitgevoerd moeten worden die hij voorstelt. Wanneer een politicus 
in de opiniepeilingen slecht scoort, is een veelgehoorde klacht dat ‘hij geen 
goed verhaal heeft’. De voorgaande omschrijving van de politicus laat zien 
wat men in deze klacht op het oog heeft. ‘Geen goed verhaal hebben’ bete-
kent dat er in het samenspel tussen de overtuiging en het overdragen van 
die overtuiging iets misgaat. Wellicht heeft de politicus geen helder beeld 
voor ogen van waar de samenleving naartoe moet. Wellicht ontbreekt het 
hem aan retorische gaven en slaagt hij er niet in zijn scherpe visie op de 
goede samenleving helder en overtuigend te communiceren. Wellicht is de 
politicus out of touch met de stemgerechtigden en schetst hij hun in hel-
dere beelden een samenleving waarin zij juist niet willen leven.

Overwegingen met betrekking tot de overtuigingskracht van een politi-
cus horen thuis in de retorica, een onmisbaar onderdeel van het politieke 
metier – zoals Aristoteles al wist, voor wie de politieke rede een van de drie 
genres is waarin toespraken onderverdeeld worden.3 De cynische geest 
die alleen in beeldvorming en image gelooft, is van mening dat de kunst 
van het overtuigen gereduceerd kan worden tot de kunst van het verlei-
den, alsof de politicus met mooie of strategisch goed gekozen woorden de 
toehoorders, als hij zou willen, zelfs tot het geloof in leugens zou kunnen 
brengen. Natuurlijk kan het zo zijn – en zijn er uit de geschiedenis voor-
beelden te over – dat politici in bepaalde omstandigheden hun toehoor-
ders bewust met leugens verleiden,4 maar een dergelijke leugenachtige 
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praxis heeft weinig van doen met retorica en politieke retoriek in de eigen-
lijke zin van het woord. Overtuigen is namelijk niet louter het verleiden 
van de toehoorder tot een bepaalde opvatting. Het woord ‘overtuigen’ is 
niet los te verkrijgen van het woord ‘overtuiging’: de spreker die tracht te 
overtuigen is de spreker die zelf een overtuiging heeft en die met de kracht 
van zijn welsprekendheid van deze overtuiging in de publieke ruimte ge-

tuigt. ‘Overtuigen’ is verwant aan 
woorden als ‘overtuiging’, ‘getuige-
nis’ en ‘betuigen’. Wanneer iemand 
een collega steun betuigt maar op 
het beslissende moment geen steun 
verleent, zal deze collega hem vanaf 
dat moment onbetrouwbaar vin-

den. Wanneer iemand voor een rechtbank een getuigenis heeft moeten af-
leggen en in de loop van het proces aan het licht komt dat hij de rechtbank 
heeft voorgelogen, wordt hij niet langer als getuige vertrouwd en zal hij 
zelfs worden aangeklaagd voor meineed. Wanneer iemand jarenlang met 
verve zijn overtuiging uitdraagt dat iedereen als vegetariër zou moeten 
leven en hij wordt op een goede dag betrapt met een biefstuk in zijn mond, 
zullen zijn vrienden concluderen dat hij niet langer trouw is aan zijn over-
tuiging. Deze drie voorbeelden laten zien dat het woord ‘overtuigen’ niet 
wordt begrepen als niet tegelijkertijd die andere woordenketen meeklinkt: 
trouw, betrouwbaarheid en vertrouwen. Laten we daarom deze natuurlijke 
band tussen overtuigen en vertrouwen in de retoriek nader beschouwen.

Levenshouding

Om te begrijpen wat retorica is, gaan we te rade bij Aristoteles, wiens 
Retorica niet alleen lezenswaardig maar ook verrassend actueel is. Nog 
steeds wordt dit boek als maatgevend gezien voor wat we onder retorica 
verstaan. In het Oudgrieks van Aristoteles is het verband tussen overtui-
gen, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid niet te missen: pistis, het 
Oudgriekse woord voor ‘geloof ’ en ‘trouw’, betekent in de context van 
de Retorica niets anders dan ‘overtuigingsmiddel’: pistis is dat wat voor 
de overtuiging van de politicus spreekt.5 Volgens Aristoteles zijn er drie 
van deze pisteis die de spreker actief in zijn toespraak kan gebruiken. (1) 
De spreker dient het gemoed van zijn publiek te kennen en op de juiste 
manier te kunnen stemmen, omdat mensen in de ene gemoedstoestand 
nu eenmaal een ander oordeel vellen over wat zij horen dan in de andere. 
Wie niet in staat is zijn gehoor aan te spreken en in een bepaalde stem-
ming te brengen, zal nooit de goede aarde vinden die voor een boodschap 

De spreker die tracht te 
overtuigen is de spreker die  
zelf een overtuiging heeft
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nodig is om vrucht te kunnen schieten. (2) Tevens dient de spreker een in-
houdelijk overtuigend verhaal te hebben: hij moet argumenten aandragen 
waarom de maatregelen die hij voorstelt bijdragen aan de inrichting van 
de goede samenleving. Anders dan in de wiskunde of de fysica zijn argu-
menten in de retorica niet sluitend en vormen ze geen strikt bewijs. Aan 
een opvatting over een goede samenleving kleeft altijd en noodzakelij-
kerwijs een zekere vaagheid. Daarom spreekt Aristoteles in deze context 
niet over kennis (epistèmè), maar over overtuiging. Desalniettemin zijn 
er argumenten die voor en die tegen een overtuiging spreken, en daarom 
is het vermogen om inhoudelijk te overtuigen onmisbaar voor de goede 
politicus. (3) Het derde overtuigingsmiddel, waarin ik hier het meest ge-
ïnteresseerd ben, is voor Aristoteles ‘het doorslaggevende’.6 Natuurlijk 
moet het publiek in de juiste stemming zijn om een boodschap aan te 
willen nemen en moeten de argumenten steekhoudend en overtuigend 
zijn, maar bovenal is de spreker zelf het overtuigingsmiddel. Het karakter 
of de houding (ethos) van de spreker moet voor zijn overtuiging spreken. 
De politicus moet betrouwbaar en geloofwaardig zijn: zijn levenshou-
ding en zijn houding in het politieke debat moeten ervan getuigen dat hij 
daadwerkelijk gelooft in de overtuiging die hij uitdraagt en dat hij met 
verstand van zaken over de samenleving spreekt.

Te midden van de verschillende zaken die voor de overtuiging van de 
politicus kunnen spreken noemt Aristoteles het karakter of de levenshou-
ding dus het doorslaggevende. Dit impliceert dat, in zijn spreken, de poli-
ticus direct zichzelf als het subject van het spreken in het spel brengt. Waar 
de wetenschapper te midden van zijn of haar peers aandacht vraagt voor de 
sluitende bewijzen en argumenten, heeft de politicus alleen min of meer 
overtuigende argumenten en vraagt hij met zijn spreken daarom tegelij-
kertijd aandacht voor zijn eigen betrouwbaarheid: ‘Geloof en vertrouw 
mij, want ik ben betrouwbaar.’ De politicus positioneert zichzelf dus als 
iemand die instaat voor wat hij zegt en hij geeft zichzelf als waarborg voor 
de betrouwbaarheid van de overtuiging die uitgedragen wordt.

Getuigenispolitiek

In het Nederlands kennen we de term ‘getuigenispolitiek’, die steevast 
verbonden wordt met de wijze waarop de kleine christelijke partijen hun 
spreken karakteriseren. De Van Dale vertaalt deze term in het Engels met 
politics of principle of politics of ideology, maar deze vertaling verliest de 
betekenisdimensie die in de Nederlandse term resoneert en die eigen is 
aan elk politiek spreken. Deze betekenisdimensie, die de term ‘getuigenis-
politiek’ voor een ruimer en rijker gebruik beschikbaar maakt, komen we 
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op het spoor wanneer we de volgende structurele verwantschap tussen een 
politicus en een getuige in ogenschouw nemen.

Een getuige is iemand die voor het gerecht wordt gedaagd omdat hij 
iets heeft gezien of waargenomen wat anderen niet hebben gezien en dat 
alleen publiekelijk toegankelijk is door zijn getuigenis. Daarom heeft de 
rechtbank zijn getuigenis nodig om de toedracht van de zaak te kunnen 
achterhalen. Daarom moet de getuige beloven of zweren de waarheid te 
spreken – hoeveel gewicht deze belofte in de schaal legt zien we ex negativo 
uit het feit dat meineed strafbaar is. Zodra een getuige zijn getuigenis af-
legt doet hij, impliciet of expliciet, een appel op het tribunaal en zegt: ‘Ge-
loof mij, want ik leg een geloofwaardig en waarachtig getuigenis af van wat 
er gebeurd is.’ Door een getuigenis af te leggen zet de getuige zichzelf op 
het spel: de waarheid en de waarde van zijn getuigenis hangen af van zijn 
betrouwbaarheid.

Een politicus doet een vergelijkbaar appel op zijn gehoor. Wanneer poli-
tici getuigen van een bepaalde overtuiging omtrent de vraag waar we met 
onze samenleving naartoe moeten, getuigen zij niet alleen van een bepaal-
de ideologie, maar zeggen zij ook voor hun overtuiging te zullen instaan 
en zeggen zij ook, impliciet of expliciet, dat zij deze overtuiging uitdragen 
omdat zij werkelijk geloven dat de samenleving – en niet alleen zijzelf of 
hun partij bij de volgende verkiezingen – bij hun plannen gebaat is. Zowel 
de getuige als de politicus brengt zichzelf in het spel.

Dit laat tevens zien dat de hedendaagse ontwikkeling – soms betreurd 
maar in de praktijk door alle partijen omarmd: politiek, journalistiek en 
stemgerechtigden – dat politieke partijen meer en meer steunen op het 
charisma en de uitstraling van een persoon, vaak de lijsttrekker, op een 
bepaalde manier gelegen is in de eigenheid van de retorische dimensie van 
de politiek: de politicus is geen heraut die de partijopvattingen communi-
ceert, want hij zet zichzelf op het spel als waarborg voor de waarachtigheid 
van wat hij of zij zegt.

Als we de aandacht voor de persoon in de politiek vanuit de voorgaande 
beschrijving van het politieke spreken begrijpen, dan betekent dit tevens 
dat deze aandacht niet alleen maar in termen van image, van beelden of 
mannetjesmakerij gevat kan worden, zoals de cynische geest wellicht 
zou willen. We leven in een samenleving waarin iedereen de kracht van 
het beeld beseft omdat we dagelijks aan die kracht blootstaan en omdat 
we allen proberen gebruik te maken van die kracht. Tegelijkertijd, als een 
direct gevolg van ons bewustzijn van de kracht van het beeld, zijn we ook 
nog nooit zo sterk doordrongen geweest van de bedrieglijkheid en de ma-
nipuleerbaarheid van het beeld. Dit laatste inspireert tot een (soms zeer 
gerechtvaardigde) geest van wantrouwen en ontmaskeringen. Deze geest 
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dient de politicus niet te veronachtzamen, omdat het besef van de bedrieg-
lijkheid van het beeld bij politici, journalisten en stemgerechtigden bij 
voorbaat het vertrouwen en de betrouwbaarheid – en daarmee dus de over-
tuigingskracht – van de politicus die alleen maar investeert in beeldvor-
ming, ter discussie stelt. De eigen retorische dimensie van de politiek laat 
zien dat, om werkelijk te overtuigen, het niet voldoende is voor de politicus 
om een prachtig gespind beeld van zichzelf op het spel te zetten. Voor een 
effectieve retoriek dienen de politici zichzelf, hun karakter en hun opvat-
ting over de goede samenleving in te zetten als waarborg en garantie voor 
de betrouwbaarheid van wat ze zeggen.

Betrouwbaarheid	en	waarachtigheid

Deze bijdrage opende met de opmerking ontleend aan het werk van Paul 
Ricœur dat betrouwbaarheid en vertrouwen de habitus van elke gemeen-
schap zijn. Dit betekent dat voor zowel instituten, de personen die in die 
instituten participeren als de burgers, betrouwbaarheid en waarachtigheid 

niet een ‘moreel extraatje’ zijn die 
men, al naargelang de eigen recht-
schapenheid in een samenleving, 
ook nog zou kunnen omarmen; be-
trouwbaarheid en waarachtigheid 
zijn de sociale voorwaarden voor 
elk samenleven. In het geval van de 
politicus en zijn retoriek geldt dit 

navenant: de betrouwbaarheid en het karakter van de politicus zijn niet 
optioneel bij de succesvolle politieke rede, maar zijn van doorslaggevend 
belang voor het oordeel dat de stemgerechtigden over de overtuiging van 
de politicus vellen.

Betrouwbaarheid en waarach-
tigheid zijn niet een ‘moreel ex-
traatje’, maar de voorwaarden 
voor elk samenleven
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‘Het	cda	is	er	niet	om	compromissen	te	sluiten’, kopte Elsevier in 
juli 2013 boven een groot interview met Sybrand van Haersma Buma. Een 
aandachtstrekker, want lang overheerste juist het tegenovergestelde beeld: 
het cda was de partij bij uitstek die compromissen mogelijk maakte en was 
daarmee de dealmaker in de Nederlandse politiek. Van dat imago moet het 
cda volgens de partijtop echter af. Behalve Buma heeft ook partijvoorzit-
ter Peetoom benadrukt dat de compromisbereidheid van het cda in vorige 
kabinetsperiodes is doorgeschoten. De partij verstond de kunst om bij de 
meest uiteenlopende dossiers compromissen te sluiten en deze vervolgens 
als haar eigen standpunten te verdedigen. Zo verstomde het eigen geluid, 
wat (volgens de analyse van de partijtop) een belangrijke oorzaak is van de 
laatste twee verkiezingsnederlagen.1 Daarom probeert de partij nu vanuit 
de oppositiebanken meer een eigen koers te varen en compromissen te 
mijden – en met klaarblijkelijk succes: de nieuwe duidelijkheid van de 
cda-Kamerleden wordt door velen geroemd.2

Nu is het een open vraag of het cda als brede middenpartij echt altijd 
zoveel meer concessies heeft gedaan dan andere regeringspartijen. Tevens 
is onduidelijk waarom de compromisbereidheid van het cda nu tot een 

Macht en moraal van het 
compromis

De auteur is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universi-
teit Leiden (Campus Den Haag).

Politieke compromissen zijn vrijwel altijd moreel ambigu. 
Het is dan ook onjuist om compromissen categorisch af te 
wijzen, zoals het CDA nu lijkt te willen doen, of ze kritiekloos 
te omarmen, zoals het CDA voorheen vaak leek te doen. Een 
genuanceerdere en meer doordachte houding tegenover com-
promissen is geboden.

door Patrick Overeem
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grote verkiezingsnederlaag zou hebben geleid, terwijl die bereidheid al 
decennialang een wezenskenmerk is van de partij (ook toen er electoraal 
gewonnen werd). Om deze vragen gaat het mij echter niet. Evenmin wil ik 
proberen te bepalen of de huidige afwijzing van compromissen politiek-
strategisch wel een verstandige keuze is bij een regeerakkoord dat is geba-
seerd op ‘uitruilen’ en dat in de Senaat feitelijk op een minderheidscoalitie 
steunt.3 In plaats daarvan ga ik in deze bijdrage in op de ethiek van het 
compromis, het terrein van bezinning op de vraag wanneer een compro-
mis moreel aanvaardbaar is en wanneer niet. Deze lang verwaarloosde 
kwestie krijgt momenteel weer verrassend veel frisse aandacht van politiek 
filosofen.4 Voor deze bijdrage gebruik ik drie recente studies die dit thema 
vanuit verschillende perspectieven belichten. Ik zal ze niet uitvoerig be-
spreken, maar ze gebruiken om er drie lessen uit te trekken die voor het 
cda van belang zijn.

Een	democratische	kunst

De eerste les ontleen ik aan het meest praktische van de drie boeken: The 
spirit of compromise van Amy Gutmann en Dennis Thompson (2012).5 Zij 
betogen dat in Amerika de compromisbereidheid van politici ernstig is 
aangetast door de gepolitiseerde en gepolariseerde verhoudingen en de 
‘permanente campagne’.6 De politiek in Washington wordt gedomineerd 
door een compromisloze mindset waardoor partijen stijfkoppig vasthou-
den aan hun standpunten en een onwankelbaar wederzijds wantrouwen 
koesteren. Deze vechtcultuur staat dringend noodzakelijke, duurzame en 
breed gedragen oplossingen, bijvoorbeeld over de enorme staatsschuld, 
in de weg. Daarom dienen politici, media en burgers volgens Gutmann en 
Thompson de waarde van compromisvorming weer beter te (laten) zien. De 
strijdvaardige mindset die thuishoort in de sfeer van verkiezingscampag-

nes verdient in de democratische 
politiek zeker een plaats, maar moet 
in balans worden gebracht met een 
meer constructieve en flexibele 
mindset die nodig is om te regeren.7

Van Gutmann en Thompson kun-
nen we leren dat ‘compromis’ geen 

vies woord hoeft te zijn. Compromissen kunnen levensbelangrijk, diep 
rechtvaardig en zelfs van grote schoonheid zijn.8 In een democratie gaat 
het niet alleen om het winnen van de macht, maar ook om het gebruiken 
ervan. Politici moeten niet alleen willen campagnevoeren, maar ook (mee)
besturen. Dat laatste vraagt compromisbereidheid, van oppositiepartijen 

Compromissen kunnen levens-
belangrijk, diep rechtvaardig en 
zelfs van grote schoonheid zijn
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niet minder dan van regeringspartijen. Doorgaan met campagnevoeren 
terwijl anderen proberen te regeren is onverantwoordelijk freeriderge-
drag. Een constructieve houding is daarom nodig en kenmerkt ook van-
ouds het cda. Vanuit verantwoordelijkheidsbesef én relativeringsvermo-
gen moeten juist christendemocraten tot compromissen bereid zijn.

Rotte	compromissen

Niet alle compromissen zijn echter nodig en goed. Dit essentiële inzicht 
(de tweede les) wordt vooral uitgewerkt in het prachtige boek On com-
promise and rotten compromises van Avishai Margalit (2010).9 Het is een 
scherpzinnige analyse van de morele aanvaardbaarheid van compromis-
sen in kritieke situaties waarin vrede en recht met elkaar botsen en oorlog 
dichtbij is. Een sterk punt van dit boek is dat Margalit zijn abstracte argu-
menten toetst aan echte, historische voorbeelden uit de Tweede Wereld-
oorlog en het Israëlisch-Palestijns conflict.

Margalits hoofdboodschap is dat veel compromissen nodig en goed 
zijn, maar niet alle. Er zijn allerlei dubieuze deals – shady, shoddy, and 
shabby compromises – die moreel te wensen overlaten en gegeven de situ-
atie onwenselijk kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat er betere alternatieven 
zijn.10 Daarnaast is er een categorie van ‘rotte’ compromissen die in geen 
enkele situatie acceptabel zijn. Deze zijn zo pervers dat we ze nooit en te 
nimmer mogen sluiten, wat er ook van komt. Dit zijn namelijk deals die 
politieke regimes tot stand brengen of in stand houden die zich schuldig 
maken aan stelselmatige vernedering van en wreedheid tegen bevolkings-
groepen (nazi-Duitsland is uiteraard het belangrijkste voorbeeld). Door 
zulke regimes wordt de medemenselijkheid doorbroken en daarmee de 
basis van de moraliteit zelf aangetast. Met zulk ‘radicaal kwaad’ mogen 
nooit compromissen worden gesloten.

Margalit vindt net als Gutmann en Thompson dat compromissen vaak 
nodig en goed zijn. Zeker als de vrede ermee gebaat is, moeten we tot ver-
gaande compromissen bereid zijn en desnoods enige onrechtvaardigheid 
op de koop toe nemen. Er is voor Margalit echter ook een absolute morele 
grens: de gedeelde menselijkheid als basis van de moraliteit mag niet wor-
den geschaad.

Een belangrijke vraag is of er voor het cda ook dit soort grenzen 
aan het compromis zijn: welke compromissen zijn voor het cda echt 
onacceptabel?11 Er zijn genoeg heikele thema’s te bedenken (vrouwenbe-
snijdenis, weigerambtenaren, samenwerking met de pvv), maar hét thema 
dat in de literatuur vaak wordt genoemd als het moeilijkste om compro-
missen over te bereiken, is abortus provocatus.12 Dit is interessant, omdat 
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in Nederland de regeling rond abortus, de Wet afbreking zwangerschap 
(waz), onder Van Agt tot stand is gekomen en door het cda altijd als goed 
compromis is verdedigd.13 Hoewel het thema abortus niet in Margalits 
boek voorkomt, roept zijn argument wel de spannende vraag op of door 
abortus niet ook de gedeelde menselijkheid wordt doorbroken. Was de 
waz daarom niet een ‘rot’ compromis? Zeker is dat wanneer christende-
mocraten hier te lande en elders in Europa op dit punt hun poot meer stijf 
hadden gehouden, onze abortuscultuur (zeker het abortusdebat en wel-
licht ook de abortuspraktijk) er een stuk minder liberaal had uitgezien.

Ken	uzelf

Compromissen zijn in de democratische politiek dus nodig en goed, maar 
niet altijd. Het blijft echter lastig te bepalen waar de grens ligt. Margalits 
argument is behulpzaam, maar over de moraliteit van politieke compro-
missen in minder extreme situaties dan die van oorlog en vrede zegt hij 
niet veel. Eigenlijk blijft hij zigzaggen tussen omarming en verwerping 
van bepaalde compromissen. Een studie die dit zwart-witdenken overstijgt 
en veel dieper graaft, is Compromise van Alin Fumurescu (2013).14 Dit boek 
biedt de derde les: om goed compromissen te kunnen sluiten, moet je we-
ten wie je zelf bent en wat je vertegenwoordigt.

In een uitvoerige ideeëngeschie-
denis laat Fumurescu zien dat er in 
de zestiende en zeventiende eeuw 
aan weerskanten van het Kanaal een 
opmerkelijk verschil ontstond in 
de waardering van het compromis. 
Terwijl Engelse denkers compro-
misvorming omarmden en compro-

misbereidheid prezen als deugd, werden compromissen door hun Franse 
collega’s steevast ‘compromitterend’ gevonden en daarom afgewezen.15 
Deze tegenstelling bestaat volgens Fumurescu nog steeds: terwijl velen, 
vooral in de Angelsaksische traditie, compromisvorming in de politiek 
positief waarderen, wijzen anderen, vooral in de continentale traditie, 
deze af. Een compromis tussen beide visies op het compromis blijkt vaak 
onmogelijk.

Volgens Fumurescu zijn ze echter onnodig eenzijdig. In de middeleeu-
wen, stelt hij, bestond het meningsverschil over compromissen helemaal 
niet. Dit kwam doordat de mens volgens de gezaghebbende (kerkelijke) 
opvatting twee kanten had: een innerlijke, private, hoogstpersoonlijke 
kant, de ziel of het geweten, waarin hij vrij, voor anderen onaantastbaar en 

Om goed compromissen te 
kunnen sluiten, moet je weten 
wie je zelf bent
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alleen aan God verantwoording schuldig was, en daarnaast een uiterlijke, 
publieke, met anderen gedeelde kant waarmee hij zijn maatschappelijke 
rollen vervulde en zich met medemensen verenigde. Tussen dit forum in-
ternum en forum externum bestond een gezonde dialectiek: beide kanten 
waren duidelijk onderscheiden maar tevens met elkaar in gesprek. Daar-
door kon de middeleeuwer meer ontspannen met compromissen omgaan 
dan wij. Een compromis had voor hem vooral betrekking op zijn forum 
externum en hij hoefde niet bang te zijn dat zijn forum internum, zijn 
innerlijke integriteit, erdoor werd aangetast. Compromissen sluiten was 
daarom geen aanleiding voor grote morele ongerustheid, maar evenmin 
was het een deugdzame daad die veel lof verdiende. Het was gewoon een 
instrument dat in moeilijke situaties bij gebrek aan andere opties gewe-
tensvol kon worden gebruikt.16

De analyse van Fumurescu, die nog veel dieper en breder is dan hier kan 
worden weergegeven, is waardevol omdat zij laat zien dat de spanning tus-
sen wenselijke en onwenselijke compromissen niet buiten, maar binnen de 
menselijke persoon zijn oorsprong vindt.17 De mens is een dubbelwezen: 
uniek en onreduceerbaar waardevol als individu voor God, en tegelijk lid 
van hogere politieke en sociale gemeenschappen waarin hij zijn medemen-
sen heeft te dienen. Dit tweepolige middeleeuwse mensbeeld, dat prachtig 
aansluit bij het christendemocratische, biedt een belangrijk alternatief 
voor de moderne mensbeelden die, in de woorden van Alain Finkielkraut, 
zijn te typeren als de ‘fanaticus’ en de ‘zombie’. De fanaticus heeft één 
principe, dat hij dogmatisch verdedigt en waarover hij nooit compromis-
sen zal sluiten. De zombie heeft geen enkel principe en ziet daarom in 
compromissen geen waarde maar ook geen problemen.18 Beide zijn eendi-
mensionale mensen die zich bewegen in een moreel gezien desolate sfeer. 
Tussen privaat en publiek, tussen het individu en de staat (tot stand geko-
men door een sociaal contract waarin de innerlijke waarde van personen 
niet telt en hun uiterlijke waarde in de massa oplost), bevinden zich geen 
betekenisvolle sociale verbanden meer. De tweedimensionale mens van Fu-
murescu daarentegen leeft in een civil society, in meerdere gemeenschap-
pen en netwerken (tegenwoordig ook virtuele), waarin hij zichzelf kan 
leren kennen, onderscheiden en ontwikkelen, maar waarin hij zich ook kan 
verbinden met anderen.19 In een zo rijk moreel landschap hebben compro-
missen een beperkte maar vanzelfsprekende plaats.

Genuanceerd	en	doordacht

Politieke compromissen zijn vrijwel altijd moreel ambigu. Het is dan ook 
onjuist om compromissen categorisch af te wijzen (zoals het cda nu lijkt 
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te willen doen) of ze kritiekloos te omarmen (zoals het cda voorheen vaak 
leek te doen). Een genuanceerdere en meer doordachte houding tegenover 
compromissen is geboden. Drie recente studies over de ethiek van het 
compromis hebben ons laten zien dat politieke compromissen in een de-
mocratie meestal nodig en goed zijn (Gutmann en Thompson), dat ze soms 
echter als moreel onaanvaardbaar moeten worden afgewezen (Margalit), 
en dat we om scherp te kunnen onderscheiden ‘tweedimensionale mensen’ 
moeten zijn (Fumurescu). Anders gezegd: zowel het sluiten als het afwij-
zen van een compromis kan een blijk zijn van verantwoordelijkheidsbesef 
en integriteit, maar alleen wanneer behalve aan de omstandigheden van 
het geval en de kenmerken van onze tegenspeler ook aan onze eigen uiter-
lijke (sociale) én innerlijke (morele) positie recht wordt gedaan. We moeten 
met ons compromis niet alleen in meerdere fora externa voor de dag kun-
nen komen, maar ook een ontwikkeld en vrij forum internum hebben. Wie 
met een rein geweten in de politiek compromissen wil kunnen sluiten, 
moet allereerst weten waar hij zelf voor staat, dat wil zeggen, helder voor 
ogen hebben wat (welke waarden en principes) en wie (welke mensen) hij 
vertegenwoordigt. Wie echter onzeker is over zijn eigen identiteit, kan 
over compromissen niet meer met inzicht oordelen, maar zal ertoe neigen 
ze zonder onderscheid te verwerpen of te aanvaarden.20 Als dat de achter-
grond is van de huidige compromisloosheid van de cda-top, dan is zelfre-
flectie en bezinning op de eigen uitgangspunten (‘herbronning’) bepaald 
geen overbodige luxe.

 Noten

1 Vgl. Ruth Peetoom: ‘De les van 1994 is 
opnieuw geleerd in 2010: dat macht geen 
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‘Fatsoen	moet	je	doen!’	was een gevleugeld gezegde van voormalig 
cda-leider Jan Peter Balkenende. Er is veel over dit credo gesproken. Een 
deel van de samenleving heeft het onder de noemer van betutteling wegge-
hoond, een ander deel heeft het omarmd. In brede zin was er overeenstem-
ming over de gedachte dat normen en waarden niet alleen via de overheid 
gemanifesteerd konden worden, maar dat juist de samenleving zelf meer 
aanspreekbaar zou moeten zijn op moraliteit. In het bijzonder christen-
democraten hebben een expliciete opvatting over de vitale samenleving, 
waarbij het juist de burgers zijn die worden uitgedaagd om zonder perma-
nente staatsinterventies verantwoordelijkheid te nemen.

Het appel van het cda op het fatsoenlijk gedrag heeft veel maatschap-
pelijk debat losgemaakt; niet alleen bij burgers, maar ook bij bestuurders 
in zowel het private als het publieke domein. In de afgelopen jaren zijn we 
volop geconfronteerd met dramatische incidenten. In de private sector 

De noodzaak van macht en 
tegenmacht bij het bestuur van 
maatschappelijke organisaties

De auteur is bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland en lid van de commis-
sie-Halsema, die een rapport uitbracht over ‘behoorlijk bestuur’ in het semipu-
blieke domein.

Moraal wordt niet afgedwongen via gedragscodes. 
 Nagenoeg alle sectoren in het publieke en semipublieke 
domein hebben een dergelijke code en toch lukt het maar  
niet de incidenten voorbij te komen. Excessen kunnen  
alleen worden voorkomen door het bevorderen van een  
aan spreekcultuur op houding en gedrag van bestuurders 
 binnen de organisaties.

door Doekle Terpstra
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hoeven we alleen maar de bankensector te noemen, in het semipublieke 
domein is het bij organisaties als Vestia, Amarantis en Inholland flink uit 
de hand gelopen. Ze hebben maatschappelijk het beeld opgeroepen dat 
er in de zorg, het onderwijs, de woningbouwcorporaties veel mis was en 
dat dit met name werd veroorzaakt door het wangedrag van bestuurders 
en toezichthouders. Er is veel onbehagen ontstaan over excessieve top-
beloningen, afkoopregelingen, bonussen van bestuurders in het (semi)
publieke domein. Een aantal bestuurders leek zich het gedrag toegeëigend 
te hebben van collega-bestuurders vanuit de private sector. Een voorzitter 
van een maatschappelijke instelling, die, zoals dat in het bedrijfsleven te 
doen gebruikelijk is, zich liet kwalificeren als ceo of cfo. Die in termen van 
beloning eveneens de private sector als voorbeeld stelde, waar financiële 
incentives tot het normale gebruik gingen behoren en waar uiterlijk ver-
toon deel ging uitmaken van de dagelijkse manifestatie. In onvoldoende 
mate werd beseft wat het effect van het handelen was op de uitvoering van 
de maatschappelijke kerntaak van de organisatie. ‘Goed voorbeeld doet 
immers goed volgen’; de consequentie van deze attitude brengt gevolgen 
met zich mee voor de gehele organisatie. Door het ontbreken van sober en 
doelmatig handelen aan de top zal excessief gedrag doorsijpelen in de cul-
tuur van de organisatie, met alle gevolgen van dien.

Aanspreekbaarheid op de moraal 
leek in een aantal gevallen niet of 
nauwelijks aan de orde. Sterker nog, 
in sommige situaties werd het zelfs 
als een voorbeeld van nieuwe in-
novatie gezien en werd het nieuwe 
ondernemerschap in het publieke 
domein gewaardeerd. Het gedrag 
van toen werd in zekere zin positieve 

zin gekwalificeerd, gedoogd en gelegitimeerd. Vandaag is het maatschap-
pelijk debat volstrekt gekanteld. ‘Het kan verkeeren’, stelde Bredero al: de 
helden van toen zijn de jojo’s van vandaag. Het gedrag van sommigen wordt 
niet meer als voorbeeld gesteld, maar als moreel verwerpelijk gezien.

Excessen	of	weeffouten?

De vraag is of er sprake was van louter excessen of dat er sprake is van weef-
fouten in de governance- en financieringsstructuur (de systeemkant) van 
het gehele (semi)publieke domein die het mogelijk hebben gemaakt dat 
er op sommige plekken Zonnekoning-gedrag ging ontstaan en dat enkele 
bestuurders het niet zo nauw namen met de moraal. Er zijn veel goedwil-

Door het ontbreken van sober 
en doelmatig handelen aan  
de top zal excessief gedrag 
doorsijpelen in de cultuur  
van de organisatie
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lende bestuurders en toezichthouders en in algemene zin kan zeker niet 
de conclusie getrokken worden dat in het (semi)publieke domein sprake 
is van een verziekte bestuurlijke bovenlaag die zich te expliciet laat leiden 
door het eigen belang. Generiek gesproken is met de bestuurlijke moraal 
minder mis dan velen veronderstellen. Verreweg het merendeel van de be-
stuurders is van goede wil, maar dat deel wordt als het ware in de publieke 
opinie meegezogen in het algehele onbehagen dat ontstaan is vanwege het 
gedrag van sommige bestuurders die het niet zo nauw hebben genomen 
met wat je van hen zou mogen verwachten.

Dat neemt niet weg dat er bestuurders zijn die de randen hebben ge-
zocht van wat de regelgeving mogelijk maakte. Er vloeiden perverse prik-
kels (moral hazards) uit voort, die dubieus gedrag stimuleerden, waar som-
mige bestuurders op een verwerpelijke wijze mee hebben gemanipuleerd. 
Toezichthouders hebben zich in sommige gevallen te weinig manifest als 
tegenkracht opgesteld.

Het excessieve gedrag wordt soms nadrukkelijk in de hand gewerkt 
door weeffouten in de sector. Die weeffouten kunnen ontstaan door ondui-
delijkheid over de vraag wat het publieke belang is, hoe de publieke taken 
moeten worden uitgevoerd en wie waarvoor verantwoordelijk is. Een tref-
fend voorbeeld is de veelbesproken handel in derivaten. In beginsel is het 
niet op voorhand moreel verwerpelijk om, ook met publiek geld, financiële 
risico’s aan te gaan of af te dekken. Het wordt pas ongezond als er sprake 
is van een ongebreidelde en grenzeloze handel in derivaten die niets te 
maken heeft met de kerntaak van de organisatie en die zo het bestaan van 
de organisatie in gevaar brengt. De ongelimiteerde mogelijkheid voor be-
stuurders om in deze ‘windhandel’ te gaan is in de aflopen jaren politiek 
echter eerder aangemoedigd dan geremd. Kijk bijvoorbeeld naar de wijze 
waarop lokale overheden hun begroting sluitend maakten met projectont-
wikkeling en de verkoop van bouwgrond.

Een ander voorbeeld maakt nog duidelijker wat een weeffout in het pu-
blieke domein kan teweegbrengen. Een aantal jaren geleden is in het par-
lement besloten in het hoger onderwijs de zogenaamde diplomabonus te 
introduceren. Vanuit de overweging dat de afstudeerrendementen op een 
hoger niveau zouden moeten komen, ontving de instelling een bonus voor 
iedere afstudeerder. Bestuurders werden uitgedaagd en uitgenodigd om 
actief beleid te ontwikkelen om dit binnen de instelling mogelijk te maken. 
Daaromheen werd, bij een aantal instellingen, met de toezichthouders een 
bonusstructuur ontwikkeld. Het gevolg was dat alles op alles werd gezet 
om vooral studenten te laten afstuderen, want uitvallers kosten alleen 
maar geld. De kwaliteit van het onderwijs kwam daardoor onder druk te 
staan. Het principe van de diplomabonus veroorzaakte bestuurlijk gedrag 
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dat volkomen losgezongen was van het onderwijs. Het organiseerde ge-
traumatiseerde docenten die vanuit de leiding onder druk werden gezet. 
Het organiseerde veel maatschappelijk onbehagen en uiteindelijk werd 
ook politiek ingezien dat deze perverse prikkel onbehoorlijke, verstrek-
kende en onbetamelijke gevolgen met zich meebracht. Er ontstond een 
vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg die een dramatische ontwikkeling 
bewerkstelligde die in schril contrast stond met de oorspronkelijke in-
tenties. Via een Europese afspraak heeft Nederland zich verbonden aan de 
gedachte dat vijftig procent van de beroepsbevolking hoger opgeleid zou 
moeten zijn. Dit heeft zich vertaald in de gedachte dat daarvoor het studie-
rendement substantieel opgekrikt zou moeten worden.

Uit onderzoek is gebleken dat prestatiebeloning niet tot betere presta-
ties in de publieke en semipublieke sector leidt. Werknemers in het pu-
blieke en semipublieke domein zijn doorgaans intrinsiek gemotiveerd: ze 
zijn gemotiveerd door het werk zelf en gedreven om aan de doelstellingen 
van de organisatie bij te dragen. De introductie van prestatiebeloning, een 
extrensieke motivatie, kan deze intrinsieke motivatie verdringen. De werk-
nemers kunnen een beloningssysteem immers als een signaal opvatten 
dat hun relatie met de organisaties waar ze voor werken een zuiver zakelijk 
karakter heeft.1

Te vanzelfsprekend werd vanuit goede politieke overwegingen aange-
nomen dat instellingen met een bonussysteem de perverse risico’s zouden 
gaan elimineren. Te weinig werd rekening gehouden met de component 
van het menselijk handelen.

De	noodzaak	van	het	gesprek	over	goed	gedrag

En dat is nu waar het met betrekking tot de moraal om gaat. Het goede 
en foute handelen van allen die betrokken zijn bij de publieke opdracht 
veronderstelt dat eenieder die daar een bijdrage aan levert, wordt aange-
sproken op behaalde resultaten. Als vanzelfsprekend is aangenomen dat 
dit aanspreken plaatsvindt via rapportage op kengetallen. Het resultaat 
van de instelling draaide om beheersaspecten; zijn de cijfers op orde, zijn 
de rendementen acceptabel, halen we onze targets, kunnen we als maat-
schappelijk instituut groter worden – het liefst dan ook nog ten koste van 
de ander. Wat daaraan volstrekt ondergeschikt is gebleven is het aspect 
van de houding en het gedrag van bestuurders ten opzichte van de maat-
schappelijke opdracht ‘an sich’. Er is te veel vertrouwd op het borgen van 
de moraal via adequate rapportage aan de systeemkant; als de accountant 
maar tevreden is! De gedachte was dat de tucht van de markt als vanzelf 
prikkels zou afgeven om net zo goed te presteren op het maatschappelijke 
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terrein als op het financiële terrein. De grote incidenten van de afgelopen 
jaren hebben sectoren uitgedaagd transparanter te zijn op alle onderdelen 
van het maatschappelijk ondernemen. Daarvoor werden governancecodes 
geïntroduceerd. Nagenoeg alle sectoren hebben nu een dergelijke code, en 
toch lukt het maar niet de incidenten voorbij te komen. Nog steeds gaat het 
op een aantal plekken fundamenteel mis. En de vanzelfsprekende reflex, 
maatschappelijk en politiek, is dat er aanvullende codificering dient plaats 
te vinden. Vanuit de gedachte dat het met kwaadwillenden slecht kersen 
eten is, worden de regels aangescherpt. De tucht van de regels zal bestuur-
ders dwingen tot ander gedrag, zo is de redeneerlijn. Een twijfelachtige 
aanpak, die niet op voorhand op succes kan rekenen. Er wordt namelijk 
voorbijgegaan aan een ontbrekende schakel in de aanpak, en dat betreft 
het aspect van de rapportage, het gesprek in de governancestructuur over 
houding en gedrag en over de verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
maatschappelijke opdracht die er ten principale bestaat.

De instelling daarvan is niet een doel op zichzelf, maar vloeit voort uit 
een maatschappelijke, dus publieke opdracht, die een bepaalde beroeps-
houding veronderstelt. Zo’n gesprek vraagt van bestuurders een houding 
van professionaliteit, maar vooral van dienstbaarheid. En dat is nu juist het 
aspect waar het in de codes aan ontbreekt. Op geen enkele wijze behoeft 
verantwoording plaats te vinden op de houding en het gedrag van be-
stuurders ten opzichte van hun maatschappelijke opdracht en hoe zij dat 
dienstbaar faciliteren. In de top van de maatschappelijke organisatie zou 
het gesprek over de verantwoording op dit aspect normaal moeten zijn, 
en naar alle stakeholders zou daarnaast helder moeten zijn op welke wijze 
verantwoording wordt afgelegd ten opzichte van de maatschappelijk op-
dracht: goed onderwijs, goede zorg, enzovoort.

Moraal wordt niet afgedwongen via codes, noch via nieuwe, tuchtigende 
wet- en regelgeving. Integendeel, nieuwe regels zullen alleen maar leiden 

tot een aangescherpte beheerscul-
tuur, met alle gevolgen van dien. 
Het onderlinge gesprek tussen 
toezichthouders en bestuurders 
over een open en transparante aan-
spreekcultuur, over houding en ge-
drag en de dienstbare bijdrage die 
aan de publieke opdracht dient te 
worden gegeven, levert die bijdrage 

wel. Het is ronduit bizar dat er in instellingen geen moreel corrigerend 
vermogen aanwezig is als de bestuurder Maserati-gedrag vertoont, of het 
zich kan permitteren met meerdere leaseauto’s te rijden, dan wel een tele-

Het is ronduit bizar dat er 
in instellingen geen moreel 
 corrigerend vermogen aan-
wezig is als de bestuurder 
Maserati-gedrag vertoont
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visie in de auto te hebben. Of het nu om persoonlijk gewin gaat of om ver-
kwisting van geld binnen de organisatie zelf, zoals de spreekwoordelijke 
‘gouden kranen’, codes en accountantsverslagen stellen dit fenomeen niet 
aan de orde. Alleen in het gesprek kan dit aspect van de moraal benoemd 
worden. Het is evident dat deze ontbrekende schakel explicieter benoemd 
moet worden. En dat is geen vrijblijvende opstelling van mooie ronkende 
woorden. De opdracht aan (semi)publieke organisaties is vaak complex van 
aard. Stakeholders hebben vaak meerdere en niet zelden tegenstrijdige 
belangen. De dilemma’s die dit met zich meebrengt zijn niet altijd reken-
kundig op te lossen, maar vragen moreel besef van de bestuurders. Het is 
daarom goed ook daar het gesprek over te voeren en er verantwoording 
over af te leggen.

Organiseer	macht	en	tegenmacht

De commissie-Halsema, waar ik deel van mocht uitmaken, heeft recent 
een rapport uitgebracht over ‘behoorlijk bestuur’ in het (semi)publieke 
domein.2 In opdracht van het kabinet is de vraag beantwoord of er niet een 
alomvattende code voor het totale domein ontwikkeld zou moeten worden, 
zoals die voor de private sector met de code-Tabaksblat ook bestaat. Het 
politieke doel is helder: hoe voorkomen we maatschappelijke excessen? De 
commissie heeft lang gewikt en gewogen op de gedachte of een aanscher-
pende codificering het antwoord op deze vraag kan zijn. Na een aantal 
diepgaande gesprekken met tal van vertegenwoordigers uit de verschillen-
de branches is de commissie tot het oordeel gekomen dat het antwoord van 
de ministeriële vraag niet ligt op het op voorhand veronderstelde pad. De 
commissie heeft juist een omgekeerde conclusie getrokken. Excessen kun-
nen voorkomen worden door het bevorderen van een aanspreekcultuur op 
houding en gedrag binnen de organisaties. Juist het aspect van de moraal 
is het ontbrekende deel van de governance. Tegenspraak moet actief wor-
den georganiseerd en zelfkritisch vermogen positief aangemoedigd: zowel 
de bestuurder als de toezichthouder zal zichzelf steeds de vraag moeten 
stellen: ‘Waarom heb ik ongelijk?’

Er is een aantal manieren waarop tegenspraak in de organisatie veran-
kerd kan worden. De samenleving kan bijvoorbeeld via de ledenraad of de 
ondernemingsraad feedback geven. Verder kan worden gezocht naar te-
genspraak door visitatie en collegiaal overleg te organiseren, door gesprek-
ken met het bestuur te voeren over waarden, door de controller officieel 
te verzoeken zich bij twijfels onomwonden uit te spreken, door leden van 
de Raad van Toezicht in contact te brengen met mensen in de organisatie 
en door te letten op de tevredenheid van werknemers en klanten. Het gaat 
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daarbij niet om het houden van snelle enquêtes aan de hand van standaard-
vragenlijstjes, maar om het voeren van een lastig gesprek.3

Is daarmee slecht gedrag te allen tijde te voorkomen? Het antwoord is 
op voorhand helder, want vanwege het menselijk falen zullen er altijd uit-
zonderingen op de regel blijven bestaan. Maar er wordt wel zeer expliciet 
gekozen voor de typische christendemocratische lijn dat mensen in ver-
antwoordelijkheid moeten worden aangesproken op hun bijdrage aan het 
geheel. Instituties en een samenleving moeten niet alleen via systemen, 
beheer en kengetallen worden opgebouwd, via bestuurders die verant-
woording afleggen – maar eerst en vooral ook via bestuurders die verant-
woordelijkheid nemen.

 Noten

1 K. Cools, Controle is goed, vertrouwen 
nog beter. Over bestuurders en corporate 
governance. Assen: Van Gorcum, 2005.

2 Commissie Behoorlijk Bestuur, Een las-

tig gesprek. Advies Commissie Behoorlijk 
Bestuur (september 2013). De commissie 
bestond uit Femke Halsema, Maxim 
Februari, Marco Kalleveen en Doekle 
Terpstra.

3 Commissie Behoorlijk Bestuur 2013, p. 19.
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Vestia, Woonbron, Rochdale: door een aantal 

incidenten de afgelopen jaren lijkt het beeld 

te ontstaan van een ontspoorde woningcor-

poratiesector. Arnold Pureveen, verantwoor-

delijk voor een balanstotaal ter grootte van 

circa 8 miljard euro en een vastgoedporte-

feuille van circa 65.000 woningen, is onge-

lukkig met het eenzijdige beeld van deze dis-

cussie. ‘Het is terecht dat misstanden in de 

media komen. De excessen moeten er hard 

en snel uit worden gesneden; elk incident is 

er een te veel en dat mogen we niet bagatel-

liseren. Maar we moeten oppassen dat we 

nu niet alles negatief gaan benaderen. Er ge-

beurt ook nog steeds veel goeds in de corpo-

ratiesector: per jaar huisvesten we meer dan 

120.000 nieuwe gezinnen in onze huurwo-

ningen, tegen een betaalbare huurprijs.’

De incidenten van de laatste jaren vin-

den in zekere zin hun oorsprong in de zo-

geheten bruteringsoperatie in 1995. Bij deze 

ingrijpende reorganisatie werden de jaar-

lijkse subsidies van de overheid afgekocht en 

diende de sector de leningen van de overheid 

te herfinancieren. ‘De gedachte was goed’, 

zegt Pureveen. ‘De verwachting was dat met 

toekomstige huurstijgingen en woningver-

koop voldoende middelen zouden kunnen 

worden gegenereerd voor een revolving fund: 

kapitaal dat in de vastgoedportefeuille beslo-

ten zit zou duurzaam jaarlijks deels liquide 

kunnen worden gemaakt en daarbij kunnen 

worden ingezet voor een subsidieloze so-

ciale huisvesting. Bij de verzelfstandiging 

van de sector zijn de contouren van wat van 

een corporatie mag worden verwacht echter 

onvoldoende uitgewerkt. De zelfregulering 

is uiteindelijk niet gelukt. Het risicoprofiel 

van de corporaties werd heel anders: van ver-

huurders van sociaal vastgoed werden het 

grote investeerders, met bijbehorende risi-

co’s. Enkele bestuurders van corporaties zijn 

zich daardoor ook anders gaan gedragen en 

werden vastgoedbobo’s.’

Een en ander leidde in verschillende ge-

vallen tot grote financiële problemen. Cor-

poraties zoals Vestia werden met grote li-

quiditeitsproblemen in hun beleggings- en 

derivatenportefeuilles geconfronteerd. Maar 

Arnold	Pureveen	(1963)

CFO woningcorporatie de Alliantie.

INtermezzo
Arnold Pureveen

‘Elke koning heeft een nar nodig’
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er was ook sprake van ethisch laakbaar han-

delen, van fraude en graaigedrag. Pureveen 

denkt niet dat er door de jaren heen een sig-

nificante toename van dit gedrag is. ‘Zelfver-

rijking en Maserati-gedrag is van alle tijden. 

Maar de tijdgeest is simpelweg veranderd. 

Tien jaar geleden vonden velen het normaal 

dat corporatiebestuurders boven de balke-

nendenorm verdienden; dat paste immers 

bij de complexiteit en het risicoprofiel van de 

corporaties. De afgelopen jaren zijn de op-

vattingen over wat toelaatbaar is en wat niet 

strenger geworden.’

* * *
Pureveen ziet niets in extra regelgeving om 

de incidenten te voorkomen. ‘Regeltjes kun-

nen alleen indicatief zijn. Wij krijgen in de-

cember nog steeds tientallen kerstpakketten 

binnen. De receptioniste zou een lijst bij kun-

nen houden van binnengekomen pakketten 

om deze vervolgens via een lootjessysteem 

eerlijk te verdelen onder ons personeel. De 

accountant zou in dit geval een mooie krul 

bij de procedure kunnen zetten, waardoor 

iedereen denkt dat alles eerlijk en volgens 

procedures is verlopen. Maar een directeur 

van de afdeling “Oplichting en bedrog” kan 

evengoed tientallen kerstpakketten op zijn 

huisadres laten bezorgen, buiten deze proce-

dures om, zonder dat iemand iets merkt. Met 

andere woorden: je kunt met extra regeltjes 

en controles in een wereld van schijnzeker-

heid terechtkomen.’

Als financieel directeur hecht hij meer 

waarde aan de aanstelling van onomstreden 

bestuurders, die zelf integriteit hoog in het 

vaandel hebben staan. ‘Zij hebben een voor-

beeldfunctie en daar moeten ze zich van be-

wust zijn. Als een directeur er de kantjes van 

afloopt, zullen zijn medewerkers dat zeker 

ook gaan doen. Je kunt een woud aan regels 

hebben, maar als je een slechte bestuurder 

hebt, is de bedrijfscultuur ook niet goed. Je 

kunt ook weinig regels hebben gecombi-

neerd met integere bestuurders, en dan zal 

de gedragscultuur op de werkvloer waar-

schijnlijk ook goed zijn.’

Daarnaast is het belangrijk om te investe-

ren in de aanspreekcultuur, zegt Pureveen. 

‘Elke koning heeft een nar nodig. Een corpo-

ratiedirecteur moet iemand durven aanstel-

len die het vermogen heeft om hem voortdu-

rend kritisch te bevragen op zijn gedrag. Dat 

kritische vermogen was de afgelopen jaren 

niet binnen elke corporatie aanwezig. De tijd 

is er nu, met de informatiecultuur en de vele 

media-aandacht, rijp voor om de aanspreek-

cultuur te verbeteren.’

* * *
De Alliantie is de laatste jaren al een inter-

ne dialoog gestart tussen management en 

medewerkers over de gedeelde waarden en 

normen. De corporatie heeft onderzoeken 

onder medewerkers verricht naar de per-

ceptie van het gedrag en de integriteit van 

het management en op de werkvloer. ‘Ook 

wij zijn feilbaar. We waren niet eens zozeer 

in de uitkomsten van die onderzoeken ge-

interesseerd; veel belangrijker vonden we 

het dat er naar aanleiding van die onder-

zoeken een gesprek op gang kwam over de 

dilemma’s waar men op de werkvloer tegen-

aan liep. Die discussie kwam snel op gang. 

We blijven deze “soft control”-onderzoeken 

dan ook jaarlijks uitvoeren. We hopen op 

die manier uitglijers te voorkomen en met 

elkaar in discussie te blijven over het gedrag 

binnen onze organisatie.’
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Het	voortbestaan	van	maatschappelijke	organisaties staat onder 
druk. Natuurlijk zijn en dreigen er voortdurende aanslagen op hun budget-
taire ruimte door voortgaande bezuinigingen, maar veel wezenlijker is dat 
er (fundamenteel) gesleuteld wordt aan de vrijheid van maatschappelijke or-
ganisaties om de pluriformiteit van de waarden en normen die zij vertegen-
woordigen vorm te geven. Een heel duidelijk voorbeeld is de ontwikkeling 
van de publieke omroep. Enerzijds functioneert het bestel nog wel, omdat 
‘nieuwe’ normen en waarden een kans krijgen, zoals wnl en PowNed. An-

CDA, geef de maat schap-
pelijke organisaties  
aan de burgers terug

De auteur is hoogleraar Strategic Philanthropy aan het Erasmus Centre for Strate-
gic Philanthropy (ECSP) en de Rotterdam School of Management, Erasmus Univer-
siteit, en raadslid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Het huidige maatschappelijk middenveld is niet meer van de 
burgers, maar van de beroepsbestuurders. Daarmee is deze 
unieke bron van moraliteit vervangen door het grote grijze 
niets. Om deze trend te keren zijn meer burgerbestuurders 
nodig, zullen vormen van directe financiering voor een stevi-
ger verankering moeten zorgen en zal niet de afgedwongen 
dictatuur van de middelmaat centraal moeten staan, maar 
het streven naar excellentie. Het CDA moet niet de huidige 
maatschappelijke organisaties beschermen, maar ervoor 
zorgen dat er weer maatschappelijke organisaties zijn waar-
in burgers de macht hebben. De echte moraliteit moet immers 
van het middenveld komen en niet van de overheid.

door Lucas C.P.M. Meijs
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derzijds staan alle omroepen zo ongeveer onder curatele van netmanagers, 
nemen de budgetten af en is er een gedwongen samenvoegen van normen 
en waarden aan de gang die zijn weerga niet kent. De unieke moraliteit van 
de publieke omroep is vervangen door het grote grijze niets van de field wide 
norms.1 Het voorgaande laat zich lezen als een volgende (negatieve) fase in 
de ontwikkeling van de Nederlandse non-profitsector en het maatschappe-
lijk middenveld.2 Dat is zeer relevant voor het cda.

Het cda en het klassieke maatschappelijk middenveld zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Dat is niet eens zozeer omdat cda’ers vaak 
in de besturen van deze organisaties zitten of zaten. Belangrijker is dat in 
het gedachtegoed van het cda de eigen organisaties van burgers, en het 
achterliggende concept van gemeenschap en civil society, zo belangrijk 
zijn. Het cda heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces van verzui-
ling dat zo profijtelijk is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse 
maatschappelijke organisaties. Enerzijds was er sprake van efficiënte fond-
senwerving via de belastingen in plaats van het meer inefficiënte fondsen 
werven. Deze gemakkelijke middelen werden anderzijds aangewend voor 
de effectievere verstrekking via het maatschappelijk middenveld, waarbij 
de diversiteit van de achterbannen goed bediend kon worden. Deze best 
of both worlds-constructie heeft jarenlang goed gewerkt en heeft een om-
vangrijke civil society tot stand gebracht.

Maar, de laatste twintig jaar wordt steeds duidelijker dat de formeel zo 
harde juridische scheidslijnen tussen overheid en maatschappelijk mid-
denveld in de uitvoering vervaagd zijn. De indirecte financiering via de 
overheid heeft geleid tot maatschappelijke instellingen die grotendeels 
onder supervisie staan van die overheid als beleidsmaker en zelfs als be-
stuurder. De overheid is daarmee drie belangrijke rollen gaan vermengen: 
financier, wetgever/beleidsmaker en bestuurder. Regelmatig wordt daarbij 

een combinatie van deze drie rollen 
ingezet om een maatschappelijke 
organisatie in de pas te houden. 
Daarmee is dus de toegevoegde 
waarde van de diversiteit van de 
verstrekking verdwenen. Al in 2000 
kon er nauwelijks meer verschil in 
specifieke impact worden aange-

toond tussen verstrekking door de overheid en maatschappelijke organi-
saties in bijvoorbeeld de sociale huisvesting (alle gemeentelijke woning-
bedrijven waren ondertussen verzelfstandigd tot het maatschappelijk 
middenveld, waarbij vervolgens al die maatschappelijkmiddenveldorgani-
saties eensluidende missies hadden als waren ze gemeentelijke woningbe-

De overheid is drie belangrijke 
rollen gaan vermengen: 
financier, wetgever/
beleidsmaker en bestuurder
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drijven die alleen gaan over betaalbaar en goed wonen, maar niet meer over 
eigen normen en waarden die dat wonen beïnvloeden) of het primair on-
derwijs (de beleidsvrijheid tussen scholen onderling is te beperkt, de ver-
schillen tussen scholen worden verklaard door de wijk waarin ze staan).3

Een van de gevolgen, of oorzaken, van deze ontwikkelingen waarbij de 
eigen moraliteit is verdwenen, is dat de normatief betrokken bestuurder 
uit de achterban vervangen is door een ‘professionele’ toezichthouder op 
afstand. Deze ontwikkeling is ook benoemd in het wrr-advies Bewijzen 
van goede dienstverlening,4 waarin geconstateerd wordt dat de nadruk te 
veel ligt op controleren, afrekenen en verantwoording. De wrr	typeert 
dit ineffectieve besturingsmodel als een boedelscheiding waarin ‘bij de 
zoektocht naar effectieve vormen van sturing een scheiding wordt bepleit 
van beleid en uitvoering, van doelen en middelen, en van kaderstelling en 
mandatering zonder dat deze waar nodig afdoende op elkaar betrokken 
worden’.5 In 2010 stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo) 
dat ondanks alle goede adviezen er nu echt een vervreemding is tussen de 
Nederlandse maatschappelijke organisaties en hun achterbannen en de sa-
menleving.6 De rmo	spreekt van een legitimiteitscrisis in de samenleving 
voor de inhoudelijke diversiteit in dienstverlening die maatschappelijke 
organisaties vertegenwoordigen. Een verklaring daarvoor is dat besturen 
en raden van toezicht de dialoog met de samenleving hebben uitbesteed 
aan de politiek en de overheid, zoals ze ook de fondsenwerving hebben 
uitbesteed. De rmo	stelt vervolgens vast dat maatschappelijke organisaties 
worstelen met het vorm geven aan voice, simpelweg een goede communi-
catie met cliënten en achterban.

Kortom, anno nu stelt de overheid de prioriteiten en kaders, voert de 
beroepsbestuurder uit en zijn er toezichthouders die controleren namens 
de financier, c.q. de overheid. De lekenbestuurder is uit het zicht verdwe-
nen. De cliënt is weggemoffeld in wettelijk verplichte cliëntenraden. Ver-
enigingen zijn omgezet in stichtingen. Besturen op afstand is afstandelijk 
besturen geworden.

Daarmee is er een opdracht voor het cda. Het huidige maatschappelijk 
middenveld lijkt eigenlijk alleen juridisch nog op ‘soevereiniteit in eigen 
kring’, want de eigen kring heeft nauwelijks invloed. Ook subsidiariteit 
is nauwelijks meer te vinden, omdat het beleid tot in alle cijfers achter de 
komma bepaald wordt door de overheid. Dat maakt de huidige vervreem-
ding en legitimiteitsproblemen van het maatschappelijk middenveld, die 
zich onder andere uiten in allerlei schandalen die de kranten halen, tot 
een onderwerp waar bij uitstek het cda een visie op moet hebben. Het cda 
zou er niet op gericht moeten zijn om de huidige maatschappelijke orga-
nisaties te beschermen, zoals het helaas jarenlang gedaan lijkt gedaan te 
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hebben in bijvoorbeeld het basisonderwijs door het zeker niet gemakkelijk 
maken van het van ‘van kleur verschieten’ van rooms-katholieke en protes-
tantse basisscholen in islamitische scholen, maar zou erop moeten focus-
sen dat er maatschappelijke organisaties zijn waarin burgers de macht 
hebben. Om ervoor te zorgen dat de morele dilemma’s die inherent zijn 
aan het besturen van op eigen normen en waarden gebaseerde maatschap-
pelijke organisaties niet uitsluitend door politiek en overheid behandeld 
worden, maar ook weer een echte rol spelen in de bestuurskamers van 
maatschappelijke organisaties. Om ervoor te zorgen dat maatschappelijke 
organisaties ‘private norms and values’ vertegenwoordigen in plaats van 
‘adapt to field wide norms’.7 Om daadwerkelijk burgers soeverein te laten 
zijn in hun eigen organisaties. In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot 
een dergelijke visie, waarbij de nadruk ligt op een verandering van de be-
sturen van maatschappelijke organisaties.

Onder besturen van maatschappelijke organisaties wordt in dit artikel 
verstaan het samenspel van bestuur, raad van toezicht en (eventueel) leden-
vergadering dat gezamenlijk de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt 
en bevoegdheid heeft. Gezamenlijk is het bestuur betrokken bij drie samen-
hangende processen: governance (in enge zin) verwijst naar wie er mee mag 
praten en beslissen over het beleid van de organisatie, accountability ver-
wijst naar verantwoording afleggen over het beleid en de uitvoering daarvan 
naar de stakeholders, en transparantie geeft aan hoe inzichtelijk de proces-
sen en resultaten zijn van de organisatie voor stakeholders in brede zin.

De	complexiteit	van	het	bestuur

Het besturen van maatschappelijke organisaties is een complexe opdracht. 
Maatschappelijke organisaties leveren, ten eerste, producten of diensten 
waarbij de ontvanger van de dienst deze niet (volledig) betaalt. Met andere 
woorden, ze opereren in markten waar vraag en aanbod niet ‘vanzelf ’ een 
evenwicht vinden en waar de betaalde prijs geen signaal is voor schaarste 
of kwaliteit. Er is dus geen onzichtbare hand die deze beslissing neemt. In 
een maatschappelijke organisatie moet het bestuur zélf door een bewuste 
keuze vraag en aanbod bij elkaar brengen, een prijs bepalen en de schaars-
te verdelen. Het bestuur is de zichtbare hand die dit voor elkaar brengt. 
Om het concreet te maken: de manager van een supermarkt heeft het rela-
tief gemakkelijk, omdat er een objectief middel is om de hongerige wereld 
te verdelen in klanten en niet-klanten. De bestuurder van een voedselbank 
ontbeert dit objectieve middel en moet dus zelf, iedere keer opnieuw, een 
keuze maken of de persoon voor hem wel ‘hongerig’ genoeg is. Deze beslis-
sing uitbesteden aan de sociale dienst, die bijvoorbeeld pasjes verstrekt, 
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is het bestuur van een echte maatschappelijke organisatie onwaardig. Dan 
word je als bestuur gewoon een uitvoerder van andermans beleid.

Ten tweede en hiermee samenhangend: maatschappelijke organisaties 
hebben geen juridische eigenaar die het uiteindelijke risico draagt van 
verkeerde beslissingen. Dat maakt het ook zo makkelijk om een scheve 
schaats te rijden. Eigenlijk zijn er twee ‘morele eigenaren’: de financier en 
de begunstigde. Het bestuur heeft de dure plicht om beide morele eigena-
ren te vertegenwoordigen en te betrekken (governance), maar zal tegelij-
kertijd moeten constateren dat iedere morele eigenaar niet helemaal zijn 
zin kan krijgen: de begunstigde kan niet helemaal zijn zin krijgen omdat 
deze niet alles zelf kan betalen, en de financier kan (of wellicht hoort) niet 
helemaal zijn zin te krijgen omdat de maatschappelijke organisatie daar-
mee onnodig is als zelfstandige entiteit. Het bestuur heeft de opdracht 
om aan beide morele eigenaren uit te leggen waarom ze niet helemaal hun 
zin krijgen: accountability. Het bestuur heeft de opdracht om voor beide 
morele eigenaren inzichtelijk te maken hoe de organisatie functioneert: 
transparantie. Maar veruit de belangrijkste opdracht voor het bestuur van 
een maatschappelijke organisatie is simpelweg het realiseren van de mis-
sie van de organisatie.

Een	ander	bestuur

Waar de moraliteit van de overheid vormgegeven wordt via de politieke 
democratie en daarmee gebaseerd is op grotendeels gedeelde normen en 
waarden van volksvertegenwoordigers, is de moraliteit van maatschap-
pelijke organisaties juist gebaseerd op een per definitie altijd afwijkende 

‘eigen’ verzameling van private 
normen en waarden. Om maat-
schappelijke organisaties hun eigen 
moraliteit terug te geven moet sim-
pelweg de zeggenschap in de vorm 
van het bestuur weer worden terug-
gegeven aan de vertegenwoordigers 
hiervan. Dat vraagt om minimaal 
drie veranderingen: bemensing, 
ambitie en verankering. Daarmee 

zullen de schandalen niet verdwijnen – dat denken zou vreselijk naïef zijn 
–, maar de verantwoordelijkheid voor die schandalen komt wel weer dich-
ter bij de burgers zelf, die directe verantwoordelijkheid dragen voor zowel 
het bestuur als de financiering.

De moraliteit van maatschap-
pelijke organisaties is juist 
gebaseerd op een per definitie 
altijd afwijkende ‘eigen’ verza-
meling van private normen  
en waarden
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Bemensing
Het bestuur van maatschappelijke organisaties moet grijpbaar zijn voor 
‘normale bestuursleden’. In die zin is het juist verkeerd om bestuursle-
den te kiezen op functionele vaardigheden en achtergrond.8 Wanneer 
in een bestuur alleen een accountant het jaarverslag nog kan begrijpen, 
dan functioneert de financiële directeur niet en moet daar iets veran-
derd worden. Het wegduwen van de burger als bestuurder speelt bij de 
professionele stichtingen en instituties, maar ook in verenigingsland. 
Het staat haaks op de mondige en individuele burger die zelf beslis-
singen kan en wil nemen. Het staat haaks op de enorme mogelijkheden 
van sociale media, die leiden tot extreem lage transactiekosten en een 
verminderde noodzaak voor intermediaire structuren. De uitdaging is 
dus om deze moderne burger te koppelen aan de moderne slagvaardige 
organisatie.

Ambitie
Maatschappelijke organisaties hebben zich gericht op de ‘survival of 
the fitting’,9 waarbij die organisaties overleven die zich aanpassen aan 
de kaders van de overheid – waarbij het belangrijkste doel leek te zijn 
om zich juist niet te onderscheiden van ‘concullega’s’, omdat daarmee 
alleen maar extra vragen van de overheid werden uitgelokt. De nieuwe 
ambitie is om weer te streven naar ‘survival of the fittest’, waar orga-
nisaties overleven die het best voldoen aan de vraag van de doelgroep, 
hun maatschappelijke achterban. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (wrr) omschrijft dit als de ‘dictatuur van de middel-
maat’, waarbij ‘toezichthouders en verantwoordingsfora zijn ingesteld 
vanuit het idee van risicobeperking. Het accent ligt op het afrekenen 
op gemiddelde “scores” waaraan iedere instelling of afdeling moet vol-
doen. De aandacht gaat vooral uit naar de negatieve afwijkingen, terwijl 
positieve afwijkingen minder in het oog springen.’10 Dit leidt tot schan-
dalen en een gebrek aan moraliteit, omdat maatschappelijke organi-
saties vooral hun best doen zichzelf te helpen en daarmee cliënten te-
kortdoen. Een ambitie om de ‘fittest’ te zijn kan leiden tot schandalen, 
omdat organisaties hun cliënten meer en andere diensten geven dan die 
de overheid dacht te financieren.

Verankering
Maatschappelijke organisaties moeten zich weer verankeren bij de 
burgers zelf. Daarvoor zijn meer burgerbestuurders noodzakelijk 
en, nog belangrijker, het aangaan van directe relaties met burgers in 
de vorm van vrijwilligerswerk en donaties. De indirecte, verplichte 
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financiering zonder zeggenschap moet vervangen worden door meer 
directe financiering met zeggenschap door burgers. Maatschappelijke 
organisaties verankeren zich door in rechtstreekse dialoog met kriti-

sche burgers fondsen en vrijwilli-
gersuren te werven. Dan ontstaan 
er gezonde financiële verhoudin-
gen waarbij directe en indirecte 
financiering op elkaar aansluiten 
en directe financiering via filan-
tropie (geld en tijd) een belang-
rijker onderdeel wordt voor de 
organisatie.11 Vrijwilligerswerk 

heeft daarbij als extra effect dat vrijwilligers, juist doordat ze econo-
misch niet gebonden zijn aan de organisatie, perfect geschikt zijn als 
eventuele whistleblowers.

Conclusie

De private moraliteit moet terug in maatschappelijke organisaties. Dat is 
een belangrijke opdracht voor het cda. Niet alleen omdat daarmee maat-
schappelijke organisaties beter worden, maar vooral omdat de civil society 
in Nederland, net als in andere landen, op een fundamenteel kruispunt 
staat.12 Het gaat om het heruitvinden van de civil society.13 Steekwoorden 
bij dat heruitvinden van de civil society zijn de acceptatie van diversiteit in 
de uitvoering14 en het realiseren van directe solidaire ervaringen,15 maar 
vooral ook het fors aanspreken op hun eigen zelfstandige missie en ver-
antwoordelijkheid van de maatschappelijke organisaties die hieraan vorm 
moeten geven. Onder die voorwaarden van zelfstandigheid en zeggen-
schap is het goed mogelijk dat de burgers die nu kiezen voor het oprichten 
van hun eigen nieuwe maatschappelijke organisaties, ook verantwoorde-
lijkheid willen nemen voor het oude, traditionele maatschappelijk mid-
denveld. Het is juist het cda, het zijn juist de cda’ers die begrijpen dat de 
echte moraliteit niet van de overheid, maar van het maatschappelijk mid-
denveld moet komen.
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In	deze	bijdrage	staat	een	aantal	vingerwijzingen	voor een ver-
trouwenwekkend christendemocratisch bestuurder. De verleiding is 
groot om er Tien Geboden van te maken. Of hedendaags gezegd: een code. 
Daarmee in de hand hoopt men dan vaak precies aan te kunnen geven wat 
wel en wat niet kan, wat op de rand en wat er net overheen is. Maar precies 
daarom gaat het daarmee zo vaak mis. Tien Geboden, of een code, zeggen 
op zichzelf niets over de basishouding van waaruit die geboden of regels 
opgesteld zijn. In de Bijbel, waar in onze cultuur het idee van ‘Tien Gebo-
den’ op terug te voeren is, wordt dit zeer goed begrepen.

Op allerlei plaatsen, zowel in wat christenen het Eerste of Oude Testa-
ment noemen als in het Nieuwe Testament, worden er daarom pogingen 
gedaan om die bronhouding aan te duiden. In toenemende mate komt 
daarbij het begrip ‘liefde’ centraal te staan. De kerkvader Augustinus trok 

Vingerwijzingen voor 
een vertrouwenwekkend 
bestuurder

De auteur is bijzonder hoogleraar Politieke filosofie en levensbeschouwing aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam.

De burger is niet zozeer bang als wel boos, zo meldt een recent 
onderzoek. Helaas komen de oorzaken van deze boosheid 
in het betreffende onderzoek niet in beeld. Maar het zou niet 
verbazingwekkend zijn als die boosheid alles te maken heeft 
met een door kiezers ervaren onbetrouwbaarheid van poli-
tici. Om het broodnodige vertrouwen in de politiek terug te 
brengen, is het belangrijk dat de grondhouding van bestuur-
ders goed is. Laat iedere bestuurder zich daarom blijvend 
bezinnen op het hoe en waarom van zijn bestuursstijl.

door Govert Buijs
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dit anticodedenken zelfs wel heel radicaal door toen hij zei: ‘Heb lief en doe 
wat je wilt.’ Dat laatste gaat wellicht weer wat te ver, want gedrag, en zeker 
politiek gedrag, moet wel concreet bespreekbaar zijn. Een algemene ver-
wijzing naar ‘goede bedoelingen’ of ‘liefde’ is dan te vaag. Waarom maak je 
in deze situatie deze keus? Kun je dat uitleggen, verantwoorden?

Geen	code,	maar	een	grondhouding

De cda-commissie-Maij-Weggen, waarvan ondergetekende deel uitmaak-
te, kreeg de vraag om een integriteitscode op te stellen voor cda-vertegen-
woordigers. De commissie heeft er terecht niet voor gekozen zo’n nieuwe 
code te ontwikkelen, maar heeft in plaats daarvan een grondhouding 
geschetst voor een betrouwbaar (cda-)politicus.1 Centraal stonden daarin 
enerzijds de uitgangspunten van het cda, gerechtigheid, solidariteit, 
gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap, en anderzijds een 
aantal gedragswaarden (betrokken, onkreukbaar, moedig, communicatief, 
transparant, bezonnen en respectvol). Ook wordt een hoofdstukje gewijd 
aan de vraag hoe een politicus met zichzelf om kan gaan, bijvoorbeeld in 
de verhouding van werk en privésfeer.

In deze bijdrage wordt vanuit deze zelfde grondhouding een aantal 
vingerwijzingen gegeven om een vertrouwenwekkend bestuurder te kun-
nen zijn.2 Het is geen code of kookboek: besturen is ook een persoonlijke 
zaak, waarbij een eigen stijl onontbeerlijk is. Daarom voor eenieder direct 
de uitdaging er zelf nog vingerwijzingen aan toe te voegen.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder weet dat hij een 
ambt bekleedt

‘Zakkenvuller!’ Het is een veelgehoorde kreet van afkeuring tegen politici en 
andere leidinggevenden. Achter die kreet – vaak overigens onterecht geuit – 
zit een bijzondere verwachting: men verwacht van politici dat zij niet bezig 

zijn met hun privébelangen, maar 
met het algemeen belang. Het is goed 
om daarvoor weer het oude woord 
‘ambt’ van stal te halen. Een bestuur-
der bekleedt een ambt: hij is geman-
dateerd door een hogere instantie om 
een bepaalde opdracht te vervullen. 
Die hogere instantie is ‘het volk’.

Die verkiezing is eervol, maar lang niet altijd financieel voordelig. Een 
vertrouwenwekkend bestuurder is dus geen carrièremaker of baantjes-
jager, maar iemand die zich geroepen weet. Natuurlijk is er ruimte voor 

De politicus die de politiek pri-
mair ziet als een stap in zijn of 
haar persoonlijke cv is geen ver-
trouwenwekkend bestuurder
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zoiets als carrière- of loopbaanplanning, maar de politicus die de politiek 
primair ziet als een stap in zijn of haar persoonlijke cv is geen vertrouwen-
wekkend bestuurder. Niets is zo fnuikend voor het vertrouwen in de poli-
tiek als de indruk dat men er zit voor eigen gewin.

De politiek heeft op dit punt de laatste jaren zeer veel last gehad van de 
exorbitante managementcultuur, die mensen ook op de politiek gepro-
jecteerd hebben. Er is daardoor een algemene vervuiling van het publieke 
ethos ontstaan. Het is tijd om deze vervuiling tegen te gaan. Persoonlijke 
integriteit als wezenlijk kenmerk van een vertrouwenwekkend bestuur-
der is hiervoor een belangrijke sleutel.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder is iemand die 
vanuit idealen politiek bedrijft

Nauw verbonden met het idee van een ‘ambt’ is dat een bestuurder idealen 
heeft, leidende waarden. Een ambt kan men alleen maar integer blijven 
vervullen als men een innerlijke drive heeft, idealen die motiveren, en waar 
men zelf regelmatig op teruggrijpt. Als men dit niet heeft – of als deze in-
nerlijke drive dichtslibt door de beslommeringen van alledag – loopt men 
drie gevaren:
a Men wordt een pure technocraat. Dit is nog het minst ernstig. Maar 

puur technocratisch bestuur kan heel snel alle steun verliezen als er een, 
zelfs maar betrekkelijk kleine, fout gemaakt wordt, omdat men geen 
diepere betrekking met de samenleving heeft weten op te bouwen.

b Men wordt iemand die de verleiding van het persoonlijke gewin hoe 
langer hoe moeilijker kan weerstaan (zie het eerste gebod).

c Men wordt een ‘u vraagt, wij draaien’-bestuurder. Dat lijkt geweldig 
en kan ook kortstondige populariteit opleveren, maar op de langere 
termijn loopt men als bestuurder vast, omdat men geen moeilijke maat-
regelen meer durft te nemen, terwijl die soms echt nodig zijn. Men mist 
dan hiervoor de innerlijke, en daarmee vrijwel direct ook de uiterlijke, 
overtuigingskracht.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder is iemand die 
over zijn idealen spreekt

Een goed christendemocratisch bestuurder heeft niet alleen idealen, hij 
spreekt er ook over – zij het met mate. Hij probeert deze concreet te maken 
en anderen hierin mee te nemen. Goed besturen is iets anders dan het af-
vinken van lijstjes en het volgen van vaste procedures (hoe belangrijk dat 
ook kan zijn). Besturen is mensen meenemen naar de toekomst, mensen 
meenemen in idealen – en van daaruit beslissingen motiveren.

Wat zijn christendemocratische idealen? Kort samengevat richten zij 
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zich op de realisatie van een menselijke, een menswaardige samenleving. 
Met ‘menselijke waardigheid’ zoek ik aansluiting bij kernnoties van de ka-
tholieke en protestantse sociale leer, waarin diepe Bijbelse noties resoneren.

Een menselijke-waardigheidssamenleving is geen verzorgingssamenle-
ving, waarin de staat de menselijke waardigheid ondermijnt door alle initia-
tief naar zich toe te trekken en zo de menselijke creativiteit hindert of smoort. 
Het is ook geen liberale samenleving, waarin ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
ingevuld wordt als ‘bezig zijn met de maximalisatie van je eigen belang’.

Een menselijke-waardigheidssamenleving, ook op lokaal niveau, is 
een samenleving waarin mensen de ruimte krijgen om elkaar te dienen 
met hun eigen mogelijkheden en talenten, met hun creativiteit, maar ook 
met hun vermogen tot onderlinge zorg. Een samenleving waarin mensen 
uitgenodigd en in staat gesteld worden op deze wijze bij te dragen aan de 
samenleving, maar waarin ze ook kunnen rekenen op reciprociteit: op het 
moment dat zij minder in staat zijn bij te dragen, blijft de samenleving 
hun trouw en komt op voor hun waardigheid, bijvoorbeeld in de zorg. Men 
kan dit een ‘participatiesamenleving’ noemen, zolang dit niet slechts een 
ander woord voor een ‘zoek het zelf maar uit’-samenleving is, maar inder-
daad door wederkerigheid wordt gekenmerkt.

De kunst is om deze idealen verbindend te verwoorden en concreet te 
maken. Wat is mijn ideaal voor mijn gemeente? Wat betekent hier een 
‘menselijke-waardigheidssamenleving’?

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder is eerlijk over wat 
er wel, maar ook over wat er niet kan, en durft ook burgers tegen te spreken

Leidinggeven, vertrouwenwekkend besturen, is ook eerlijk zijn over wat 
er in de praktijk wel en niet kan. Den Uyl sprak in een beroemd geworden 
uitspraak al over de ‘smalle marges van de politiek’. Men dient besef te heb-
ben van eerlijk met burgers te spreken over de in de praktijk vaak slechts 
kleine mogelijke stappen – maar het zijn wel stappen op weg naar het gro-
tere ideaal. Tegelijk moet men duidelijk communiceren dat niet alles kan 
en dat zeker de overheid niet alles kan.

Hierbij hoort ook dat men de moed heeft om burgers beargumenteerd 
tegen te spreken. ‘Nee’ zeggen tegen burgers, mits goed gemotiveerd, is op 
termijn zeer vertrouwenwekkend. De moed om moeilijke boodschappen te 
brengen, zaken bij de naam te noemen, hoort hier direct bij.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder haalt idealen en 
middelen niet door elkaar

Wie vragen over idealen beantwoordt met opmerkingen over wat er tech-
nisch wel en niet mogelijk is, vervalt in het technocratische register en 



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

Christendemocratische	uitdagingen

170

berooft de politiek van haar ziel. Neem de discussie de laatste jaren over 
de Europese drieprocentnorm. Politici hebben nogal vaak de neiging om 
de verantwoordelijkheid hiervoor af te schuiven op Europa. Van Europa 
mogen we geen groter begrotingstekort hebben. Dat is in de kern een 
procedurele, nogal technocratische motivatie. Men zou ook de motivatie 
kunnen geven in termen van het ideaal Nederland op orde te hebben voor 
onze kinderen. Ook al hebben we het zelf in een bepaalde fase moeilijk, we 
moeten ervoor passen om een volgende generatie op te zadelen met een 
onbetaalbare schuld.

Europa is sowieso een kennelijk zeer bruikbare bliksemafleider voor 
politici. Toen Geert Wilders bijvoorbeeld enkele jaren terug voorstelde 
om de Koran te verbieden, was het meest gehoorde antwoord: ‘Meneer 
Wilders, dat kan helemaal niet, omdat Europese regelgeving dit verbiedt.’ 
Nauwelijks werd er verwezen naar grondleggende idealen en waarden van 
tolerantie en religieuze vrijheid.

Dergelijke reacties zijn in de kern laf en leeg. De discussie over wat juri-
disch of technisch mogelijk is, is een andere dan de discussie over de fun-
damentele richtinggevende idealen in de politiek.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder maakt ruimte 
voor en stimuleert initiatieven van burgers

In het christendemocratisch denken is van oudsher veel belang gehecht 
aan het voorkomen van machtsconcentraties en machtsmonopolies. Macht 
en verantwoordelijkheid dienen gedeeld en gespreid te worden. Mensen 
zijn in staat om verantwoordelijkheid te dragen, ze moeten daartoe ook 
daadwerkelijk uitgenodigd en gestimuleerd worden.

De samenleving kan men – met een beeld van criminoloog Hans Boutel-
lier – zien als een voetbalveld. Achterin, in het doel, staat het repressieve 
apparaat van de overheid: het strafrechtssysteem. Daarvoor, in de achterhoe-
de, staan politie en andere rechtshandhavende instanties. De middenlinie 
wordt gevormd door allerlei hulpverlenings- en opvangorganisaties. In de 
spits, daar waar de echte doelpunten worden gescoord, staan de belangrijke 
moreel vormende instituties, zoals gezin, buurt, school, kerk enzovoort.

De kunst is nu de bal steeds zo ver mogelijk naar voren te spelen. De 
voorhoede dient actief ingeschakeld te worden in de vormgeving van de sa-
menleving. Vertrouwen en steun dient hier gegeven te worden, juist omdat 
dit de instituties zijn waar vertrouwen gegenereerd wordt. Hier wordt het 
‘sociaal kapitaal’ gevormd dat wezenlijk is voor de samenleving en dat het 
mogelijk maakt dat instellingen in de middenlinie en achterhoede minder 
snel en hard in actie hoeven te komen.

De politiek, hier te vergelijken met de coach, dient de zaken zo te orga-
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niseren dat dit mogelijk wordt. Ze moet ruimte geven aan de morele capa-
citeit van de primaire verbanden die de maatschappelijke voorhoede vor-
men. Dat is in feite de kern van de christendemocratische beginselen van 
subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring, samengevat als gespreide 
verantwoordelijkheid. De christendemocratisch bestuurder geniet van de 
betrokkenheid van burgers, en ziet burgers niet als lastige concurrenten 
van de eigen bestuurlijke projecten.

Een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder zegt ‘Hier sta ik, 
ik kan niet anders’ en niet ‘Hier sta ik, het kan niet anders’

Een bestuurder moet zich niet verschuilen achter allerlei zogenaamde 
‘onvermijdelijkheden’, onvermijdelijke ontwikkelingen. Wezenlijk voor 
goed bestuur is dat iemand zegt: ‘Dit is de keuze die ik gemaakt heb, de be-
slissing waar ik toe gekomen ben; ik sta hiervoor.’ In de negentiende eeuw 
wees Groen van Prinsterer al op deze neiging. De protestantse reformator 
Maarten Luther, zo stelt Groen ergens, zei enkele eeuwen terug ‘Ik kan niet 
anders’, maar tegenwoordig (dus in Groens tijd!) zegt men ‘Het kan niet 
anders’. Met andere woorden: een goed bestuurder durft zich te verant-
woorden voor eigen keuzes en schuift de verantwoordelijkheid niet af.

Besluit:	bezinning	op	de	eigen	bestuursstijl

Meer tips, regels of vingerwijzingen voor een vertrouwenwekkend chris-
tendemocratische bestuurder zouden genoemd kunnen worden. Bijvoor-
beeld: een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder zet zich 
in voor heldere regels en respectvolle omgangsvormen en praktiseert die 
ook zelf. Of: een vertrouwenwekkend christendemocratisch bestuurder 
loopt niet aan de leiband van ambtenaren, maar organiseert zelfstandig 
contact met de samenleving.

Maar het gaat niet om de volledigheid. Het gaat erom dat elke bestuurder 
zich rekenschap geeft van het hoe en waarom van de eigen bestuursstijl – en 
zo het eigen handelen consistent en transparant maakt. Vul daarom als be-
stuurder het voorgaande lijstje aan met uw eigen vingerwijzingen of vuist-
regels. Breng ze vervolgens in in discussies met collega’s, met kiezers, met 
ambtenaren, want het voortdurende kritische gesprek over goed bestuur is 
zelf een van de kernelementen van goed bestuur.

 Noten

1 https://www.cda.nl/fileadmin/Or-
ganisaties/Afdelingennet/Een%20
betrouwbaar%20politicus.%20
Grondhouding%20voor%20volks-

vertegenwoordigers%20en%20
bestuurders%20namens%20het%20
CDA.pdf.

2 Deze bijdrage gaat terug op een 
eerdere lezing voor cda-bestuurders 
en is geschreven op persoonlijke titel.
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Wie als denker invloed heeft op het politieke 

debat in een ander tijdperk, heeft dat zelden 

op basis van compleet gelezen boeken. Den-

kers uit het verleden spreken ons niet zelden 

over het graf heen toe in citaten – meestal 

slechts een handvol.

Als dat voor iemand geldt, zowel in de 

Amerikaanse politiek als in christendemo-

cratische kring, is dat voor de protestantse 

(lutherse) theoloog en politiek filosoof Rein-

hold Niebuhr. Barack Obama haalt hem ge-

regeld losjes en met instemming aan. Daar-

voor wist ook George W. Bush (of in ieder 

geval diens speech writer) Niebuhr te vinden, 

en was hij al inspiratiebron geweest voor 

zowel Henry Kissinger als Jimmy Carter.

Binnen het cda worden woorden van 

Niebuhr er ook wel eens bij gesleept (hoewel 

minder vaak dan in de Verenigde Staten, 

zijn thuisland), vooral omdat ze een idee 

geven van hoe je levensbeschouwing en 

politiek zinvol op elkaar zou kunnen betrek-

ken – zonder dat het Binnenhof kerk hoeft te 

worden, of de kerk komt te vallen onder de 

macht van het Binnenhof.1

En toegegeven: veel van de citaten van 

Niebuhr die geregeld terugkeren, staan als 

een huis. Ze getuigen van een diep inzicht 

in hoe politiek werkt en in hoe ze zou móe-

ten werken. Dit is er zo een: ‘De bekwaam-

heid van de mens tot gerechtigheid maakt 

democratie mogelijk. De neiging van de 

mens tot ongerechtigheid maakt demo-

cratie noodzakelijk.’2 Een andere is: ‘Het is 

de eerste taak van een christen om er geen 

christelijke politiek op na te houden.’3 

En wellicht de bekendste: ‘Democratie is 

het vinden van zo goed mogelijke (“proxi-

De actualiteit van 
Reinhold Niebuhr
(Wright City 1892-Stockbridge 1971)

door Dick Schinkelshoek

De auteur is journalist bij het Nederlands Dagblad en predikant binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland.

In de modder staan, maar ook 
idealen houden
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houden van ongebreideld kapitalisme, en 

dan niet zozeer uit economische overwegin-

gen, maar vanwege morele bezwaren: omdat 

het een kleine groep mensen (of bedrijven) 

een grote en oncontroleerbare hoeveelheid 

macht over anderen geeft.

In 1930 wordt Niebuhr hoogleraar prakti-

sche theologie – een wat opmerkelijke func-

tieomschrijving voor iemand die zich de rest 

van zijn carrière grotendeels met politieke 

filosofie zou bezighouden. Via internet zijn 

sommige van de preken die hij voor studen-

ten hield te beluisteren.7

* * *
Het fascinerende – maar ook het complexe 

– aan Niebuhr is dat hij altijd met twee 

woorden spreekt. Zijn gehele wetenschap-

pelijke carrière vecht hij op twee fronten, 

namelijk enerzijds tegen het ‘naïeve’ pro-

gressieve denken en anderzijds tegen het 

‘ideaalloze’ conservatisme. Dacht in De-

troit progressief Amerika in Niebuhr een 

bondgenoot met een scherpe pen te heb-

ben gevonden, in 1932 verschijnt van zijn 

hand een boek dat als een dolkstoot werkt. 

Het boek draagt de veelzeggende titel Mo-

ral man and immoral society en het mar-

keert Niebuhrs afscheid van de progressie-

ve social gospel-beweging.8 Opvallend is 

dat in het boek vrijwel nergens een beroep 

op de christelijke traditie wordt gedaan, 

terwijl die tegelijk op iedere bladzijde 

mate”) oplossingen voor onoplosbare 

problemen.’4

* * *
Je zou bijna vergeten dat de grootste bij-

drage van Reinhold Niebuhr aan de (chris-

telijk georiënteerde) politieke filosofie de 

magistrale manier is waarop hij idealisme 

en realisme, geloof en politiek, moraal en 

macht, verlangen naar de horizon en staan 

in de blubber methodisch met elkaar wist te 

verbinden – zónder ze in elkaar op te laten 

gaan. Als Niebuhr iets voor christendemo-

craten vandaag betekent, dan is het in zijn 

afgewogen visie op moraal en macht.

Overigens moet Reinhold Niebuhr niet 

verward worden met zijn jongere broer en 

vakgenoot H. Richard Niebuhr (1894-1962). 

Richard werd hoogleraar christelijke ethiek 

aan Yale University en schreef het veel her-

drukte Christ and culture (1951). Reinhold 

begint zijn werkzame leven in 1915 als lu-

thers predikant in Detroit. Hij bekritiseert 

er de grote macht die autobouwer Henry 

Ford over zijn werknemers heeft. Ford be-

taalde zijn arbeiders beter dan wie ook (de 

‘five dollar day’), maar eigende zich tegelijk 

over hen grote zeggenschap toe, tot in hun 

privélevens aan toe (zo moest men voor 

grote persoonlijke uitgaven toestemming 

vragen).5 Ford regeerde niet alleen als een 

absoluut vorst over zijn werknemers, maar 

dehumaniseerde hen ook met de lopende 

band die hij twee jaar eerder invoerde, zo 

vond Niebuhr.6

Zijn kritiek op Ford levert hem bekend-

heid op onder linkse progressieve protestan-

ten en in 1928 krijgt Niebuhr een aanstelling 

aan het Union Theological Seminary in New 

York. Hoewel Niebuhr als evenwichtsdenker 

zich later evenzeer tegen het progressieve 

denken zal keren, blijft hij altijd een afkeer 

Niebuhr vecht zijn gehele  
wetenschappelijke carrière op 
twee fronten: tegen het ‘naïeve’ 
progressieve denken en tegen  
het ‘ideaalloze’ conservatisme
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ding, dat kun je maar het best in kleine stuk-

jes snijden. Leidraad op collectief niveau 

– in de politiek dus – zou daarmee niet de 

(naasten)liefde moeten zijn, maar een ‘lager’ 

principe dat een meer bemiddelend karak-

ter draagt: justice, gerechtigheid.11

Zelfs Mahatma Ghandi (voor wie Niebuhr 

grote bewondering heeft) is recent tot die 

conclusie gekomen, constateert Niebuhr 

aan het einde van zijn boek niet zonder 

genoegen: het koloniale bewind in India 

zal niet zwichten voor een moreel appel 

alleen, citeert hij Ghandi. Om de regering 

in Engeland te bewegen is burgerlijke on-

gehoorzaamheid nodig, net als boycots en 

stakingen. Ghandi propageerde een aanpak 

zonder geweld, maar zijn aanpak was er 

niettemin een van macht tegen macht.12

* * *
Niet alleen moraal, niet alleen idealen – 

maar ook niet alleen macht en politiek 

pragmatisme. In de modder staan, maar ook 

idealen houden. De rest van zijn leven heeft 

Niebuhr geprobeerd zijn evenwichtsmodel 

verder uit te werken. Enerzijds streed hij te-

gen het – in zijn ogen – naïeve vooruitgangs-

geloof van de progressieve liberals en de 

volgelingen van de social gospel-beweging. 

Zij zouden te gemakkelijk uitgaan van de 

goede intenties van mensen. Alsof het kwaad 

in de wereld, de armoede, het onrecht, zich 

door redelijkheid en sociale maatregelen 

laten uitroeien. Zij rekenen alleen met ide-

alen, met de moraal. The children of light, 

zal Niebuhr hen vanaf de jaren veertig licht 

spottend noemen.

Anderzijds keert hij zich evenzeer tegen 

de mentaliteit van de ‘orthodoxe protes-

tant’ voor wie alles doordrenkt is van de 

zonde, die alleen weet van macht, orde en 

hard ingrijpen, die het falen en de armoede 

voelbaar aanwezig is. Niebuhr probeert het 

gehele boek te bouwen op common sense.

Mensen verlangen naar macht; naar zelf-

realisatie, voortbestaan en het vergroten 

van de eigen mogelijkheden. Dat verlangen 

is sterk, maar wordt tegelijkertijd aan alle 

kanten ingedamd. Als individuele mensen 

beschikken we over een geweten; we kunnen 

elkaar in de ogen kijken, we kennen berouw 

en vergeving. We kunnen ons laten leiden 

door liefde. We zijn – kortom – moral.9

Op collectief niveau (groepen, bedrijven, 

instituten, landen) werken de meeste me-

chanismen van de moraal echter niet, is het 

verstrekkende inzicht van Niebuhr. Groepen 

kunnen elkaar niet in de ogen kijken, landen 

hebben geen geweten, bedrijven kunnen 

niet liefhebben. Dat geldt alleen voor indivi-

duen. Op collectief niveau wordt het verlan-

gen naar macht, naar uitdijen en vergroten, 

van nature veel minder ingedamd dan op 

individueel niveau. Collectieven hebben 

geen moreel kompas. Ze kennen geen liefde. 

Society, in welke vorm ook, is immoral.10

Om die reden heeft het volgens Niebuhr 

ook niet veel zin bedrijven, banken, landen 

op te roepen om zich moreel te gedragen, 

zichzelf te ‘reguleren’. Alleen individuen 

kun je (met wisselend succes) aanspreken op 

hun gedrag; bij collectieven spelen andere 

motieven.

Toch geeft Niebuhr daarmee de realpo-

litiker geen ruim baan, alsof op collectief 

niveau alleen nog het recht van de sterkste 

kan gelden. Niebuhr redeneert: als macht en 

moraal elkaar niet in evenwicht kunnen hou-

den, zoals op individueel niveau, dan helpt 

op collectief niveau alleen maar macht te-

gen macht. Machtsevenwicht, verdelen van 

de macht, elkaar controlerende machten. 

Macht is op collectief niveau zo’n machtig 
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gen idealen (van boven naar beneden), maar 

inductief oplossingen formuleren vanuit 

de politieke realiteit (van beneden naar 

boven).15 We leven niet in een perfecte, maar 

in een gebroken wereld. En wat we ook doen: 

dat zal altijd zo blijven. Politiek bedrijven 

is dus in de eerste plaats pragmatisch zijn, 

doen wat werkt.

Toch schiet politiek realisme volgens 

Niebuhr alleen tekort. Want welke oplossin-

gen moet je kiezen als het meest haalbaar, 

als ‘proximate’, als je geen idealen kent? Een 

politicus moet een ideaal hebben, een visie, 

een levensbeschouwing, geloof – zolang hij 

maar niet denkt het ooit geheel te kunnen 

verwezenlijken. Idealen zijn een richtsnoer, 

een teken aan de horizon. Niet meer, niet 

minder. Zijn idealen ontleent Niebuhr aan 

het christelijk geloof (evenals zijn visie op 

de mens als ambivalent (zondig én liefheb-

bend) wezen). Vandaar zijn uitspraak: de 

eerste taak van een christen is om er geen 

christelijke politiek op na te houden. Het 

christelijke is hooguit (afgeleid) ideaal in 

de politiek. Daarbij oriënteert Niebuhr zich 

met name op de kerkvader Augustinus, die 

hij ‘de eerste grote realist in de westerse 

geschiedenis’ noemt.16 Het christelijke is te 

mooi, het ideaal te groot om een-op-een te 

verbinden met de modderige politieke prak-

tijk. Bovendien verlies je dan een kerngege-

van zijn medemens alleen als diens eigen 

schuld en het bewijs van diens onwil kan 

beschouwen, uitlopend op het adagium dat 

Niebuhr rond de Ford-fabrieken zo vaak 

had gehoord: wie arm is, is lui. Alsof er geen 

énkele verbetering in deze wereld mogelijk 

is. The children of darkness noemt Niebuhr 

hen, met pijn in het hart.

In zijn compacte theologische en po-

litiek-filosofische onderbouwing van de 

democratie, The children of light and the 

children of darkness uit 1944 (een titel die nu 

geen uitleg meer behoeft), ontvouwt Nie-

buhr zijn middenweg, zijn steeds evenwich-

tiger wordende visie op macht en moraal.13 

Democratie is mogelijk, houdt hij de realist 

voor. Mensen kunnen echt wel wat bereiken: 

een rechtvaardig bestuur, inspraak. We zijn 

niet noodzakelijk overgeleverd aan de tiran-

nie. Maar democratie is óók nodig, zo houdt 

hij de idealist voor. Zonder democratie, zon-

der elkaar in evenwicht houdende machten, 

zonder corrigerend parlement, krijg je als-

nog de tirannie.

* * *
De concrete politieke stellingname van Nie-

buhr (hij was bijvoorbeeld een voorstander 

van kernbewapening en Amerikaanse deel-

name aan de Tweede Wereldoorlog, en scep-

tisch over de Verenigde Naties)14 is zo veel 

jaar na dato wellicht niet zo relevant meer, 

al biedt deze een fascinerend inkijkje in het 

denken van een man die niet alleen abstract 

over politiek wilde nadenken, maar ook con-

creet. Wat Niebuhr vandaag allereerst biedt, 

is een politieke manier van denken.

In de grond van zijn hart is en blijft hij 

een politieke realist: de politicus én de poli-

tiek filosoof hebben allereerst te kijken naar 

wat haalbaar is in de samenleving. Niet de 

politieke oplossingen deduceren uit de ei-

In de grond van zijn hart is 
en blijft Niebuhr een politieke 
realist: de politicus én de poli-
tiek filosoof hebben allereerst 
te kijken naar wat haalbaar is 
in de samenleving
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children of darkness. A vindication of democracy 
and a critique of its traditional defense. New 
York: Charles Scribner’s Sons, 1944, p. iv.

3 Reinhold Niebuhr, Faith and politics. A com-
mentary on religious, social, and political 
thought in a technological age. New York: G. 
Braziller, 1968, p. 123.

4 Niebuhr 1944, p. 118.
5 Vgl. Richard Snow, ‘I invented the modern age.’ 

The rise of Henry Ford. New York: Simon & 
Schuster, 2013.

6 Over zijn periode als predikant in Detroit en 
zijn verontwaardiging over het sociale onrecht 
van de industrialisatie schreef Niebuhr later 
het autobiografische boekje Leaves from the 
notebook of a tamed cynic (1930).

7 Zoals op de website van Elmhurst College, waar 
Niebuhr studeerde: http://public.elmhurst.
edu/collections/niebuhrlegacy/124214839.html.

8 Reinhold Niebuhr, Moral man and immoral so-
ciety. New York: Charles Scribner’s Sons, 2005.

9 Niebuhr 2005, p. 35 e.v.
10 Niebuhr 2005, p. 56 e.v.
11 Niebuhr 2005, p. 152.
12 Niebuhr 2005, p. 159.
13 Niebuhr 1944.
14 Vgl. Reinhold Niebuhr, Christian realism and 

political problems. Londen: Charles Scribner’s 
Sons, 1955; en de essaybundel Essays in applied 
Christianity. New York: Meridian Books, 1959.

15 Reinhold Niebuhr, ‘Augustine’s Political Rea-
lism’, in: Niebuhr 1955, p. 114 en 115.

16 Niebuhr 1955, p. 115.
17 Veldhuis 1975, pp. 105-106. Zie ook Niebuhrs 

wellicht meest systematische werk: An interpre-
tation of Christian ethics. New York: Harper & 
Brothers, 1935.

ven uit het christelijk geloof uit het oog: dat 

God uiteindelijk recht doet, en dat hij zijn 

Koninkrijk vestigt, en niet wij. Dat wil echter 

niet zeggen dat wij ons niet op die horizon 

moeten richten – zo veel wij kleine mensen 

kunnen. Zonder idealen dreigt in de samen-

leving tirannie (in welke vorm ook).17

Deze manier van denken en politiek 

bedrijven noemt Niebuhr ‘christelijk rea-

lisme’: liefde als ideaal (en belofte) voor het 

individu, gerechtigheid voor de collectieve 

sfeer. In je achterhoofd houden dat liefde-

loosheid en onrecht in dit ondermaanse 

altijd blijven bestaan, maar je er desondanks 

niet bij neerleggen.

 Noten

1 Niebuhrs invloed (verder dan citaten) is in 
Nederland onder meer terug te vinden in het 
werk van de vorig jaar overleden protestantse 
ethicus Gerrit de Kruijf. Met name in diens 
magnum opus Waakzaam en nuchter. Over 
christelijke ethiek in een democratie (Baarn: 
Ten Have, 1994) is Niebuhrs invloed duidelijk 
zichtbaar (vgl. onder meer pp. 143-145 en p. 
171). Zie ook: Ruurd Veldhuis, Realism versus 
utopianism? Reinhold Niebuhr’s Christian 
realism and the relevance of utopian thought 
for social ethics (proefschrift). Assen: Van 
Gorcum, 1975.

2 Reinhold Niebuhr, The children of light and the 
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PvdA schuift op richting CDA

door Arie Oostlander

De auteur is oud-directeur van het Weten-
schappelijk Instituut voor het CDA.

Monika Sie, directeur van de Wiardi Beck-

man Stichting (wbs), schreef onlangs een 

studie over de positie van de PvdA in het 

waardendebat. Dat interesseert ons!

Van cda-zijde is enkele malen een aan-

zet gegeven tot een politiek waardendebat. 

Dat is een van de meest relevante bijdragen 

die men aan de politiek kan geven. Het gaat 

daar immers steeds om de vraag ‘Deugt 

dit of deugt dit niet?’ en niet om de libe-

ralistische vraag of iets in economisch of 

bureaucratisch opzicht wel voldoet aan de 

rationele eisen van de nutsmaximalisatie. 

Voor christendemocraten staat de moreel en 

ethisch-sociaal gekwalificeerde, verantwoor-

delijkheid dragende persoon centraal (het 

christelijk personalisme); voor liberalen het 

vrije tot niets verplichte individu, dat alleen 

geroepen is tot rationele keuzes voor het 

eigenbelang (de individualisering).

De inbreng van Van Agt rond het zo-

geheten ‘ethisch reveil’ werd destijds van 

links en rechts weggehoond. De moderne, 

neoliberale tijdgeest had geen behoefte aan 

moralisme in de politiek. Reden genoeg om 

in het Wetenschappelijk Instituut voor het 

cda	(wi) luid en duidelijk het moralisme 

voor onze partij als geuzennaam te claimen. 

Balkenende kwam, met de daarbij horende 

politieke bagage, opnieuw met de oproep 

om ‘waarden en normen’ centraal te stellen. 

Hij oogstte duidelijk meer respect, maar 

nog niet van de elites van links en rechts. Die 

waren doorgaans nog neoliberaal. Er waren 

zelfs PvdA-voorlieden, zoals wijlen Piet Dan-

kert, de voorzitter van het Europees Parle-

ment, die zich sociaalliberaal noemden. Bij 

de doorsnee volwassen burger was er echter 

wel veel sympathie voor Balkenendes stel-

lingen. Monika Sie zegt nu: durf te breken 

met individualisering als geloof. ‘De burger 

hunkert naar geïnspireerde samenwerking 

op menselijk maat.’

* * *

Monika Sie Dhian Ho
Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw

Van Gennep | 2013 | 125 pp. | ¤ 9,90 | ISBN 9789461642240
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onvrijheden terechtkomt. Op haar werk 

worden de inzichten van het personeel niet 

gehonoreerd. Er vindt nieuwbouw plaats 

vanwege de rationaliteit. Het oude gebouw 

had door zijn leeftijd eigenlijk best positieve 

eigenschappen. De geluidshinder was veel 

geringer. In het nieuwe mocht niets meer 

opgehangen worden. In de kale rationele 

nieuwbouw voelde je je moeilijk thuis. Dat 

is een groot nadeel voor Esthers patiënten. 

Zo wordt de casus verder ingevuld en vervol-

gens geanalyseerd.

Het geval Brigitte vertelt over de schoon-

maakster die bij twee bedrijven werkt. De 

uitbuiting door een hard commercieel be-

drijf en de vergelijking met hoe het anders 

kan. Het gevecht voor respect van bazen en 

klanten; geld is niet alles.

De casus van de politieagente Sandra, die 

met interne kwesties verbonden is en met de 

aanpak van hangjongeren, de verantwoorde-

lijkheid van ouders, de armoede.

Dan de ervaringen van Joris op een 

mammoet-roc, met zijn gefragmenteerde 

en anonieme structuren, de voorrang voor 

de bureaucratie, het gebrek aan aansluiting 

bij de maatschappij. Het alternatief van 

het eerherstel van het ambachtelijke, het 

respect voor de professionaliteit (denk aan 

het thema van het wi: beroepseer), zoals in 

het Duitse onderwijssysteem. De ontplooi-

ing van de mens door de arbeid, de sociale 

integratie.

* * *
Het is een heel goed idee om een studie over 

waarden, principes en partijfilosofie te con-

centreren op de behandeling van praktijkge-

vallen, zoals de verhalen van Esther, Joris en 

anderen. In het cda bleek dat volksvertegen-

woordigers het bijzonder moeilijk vonden 

om ‘principes in de praktijk te brengen’. Het 

Het cda heeft tegen die achtergrond een 

geweldige ideologische voorsprong, met 

zijn worteling in de katholieke sociale leer, 

de christelijke sociale beweging, christelijk 

gemotiveerde filosofie; voortgaande, sociaal-

politiek relevante theologische bezinning. 

En als we moeite hebben om gezaghebbende 

documenten te vinden voor onze grondslag-

rapporten en programs, dan hebben we, 

zoals een erudiete medewerker van de wbs 

me eens zei, altijd de Bijbel nog. Een voor-

beeld van onze traditie van kritisch publiek 

debat, die ruimte biedt om van de dialoog 

met anderen te profiteren. Wij hoeven voor 

die communicatie over en weer niet bang te 

zijn. Veeleer is het een reden tot vreugde als 

we zien dat rivalen inzichten van ons overne-

men. Dat verzwakt ons bestaansrecht geens-

zins, maar bevestigt juist de zin van onze 

aanwezigheid op het publieke erf.

Het analytisch manifest Van waarde is 

een gedegen en gedurfde bijdrage aan het 

publieke waardendebat. Sie neemt daar-

mee impliciet afscheid van de neoliberale 

periode in de PvdA. Dat doet zij door de 

herdefiniëring van het sociaaldemocratische 

‘grote verhaal’, de partijfilosofie. Anderzijds 

verbindt zij die met alledaagse ervaringen 

die om politieke oplossingen vragen. De 

sociaaldemocratische beginselen worden 

verklaard aan de hand van een aantal casus-

sen. Zo wordt, als eerste, ene Esther opge-

voerd, ergotherapeute, die haar vrijheid op 

de kerk bevochten heeft maar toch in nieuwe 

Monika Sie neemt impliciet 
afscheid van de neoliberale 
periode in de PvdA
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tere en een betere ik omvat, en naast die twee 

nog een handvol andere. De vraag is dus op 

welke van die ikken een politieke partij een 

beroep wil doen, en of ze de dominantie van 

dat ik kan vasthouden en versterken. Het is de 

kunst van de politiek (de Wetenschappelijk 

Instituten en partijen, aldus mevrouw Sie) 

om van die baaierd van meningen ‘chocolade 

te maken’. Daar heb je betrouwbare ‘begin-

selen’ bij nodig. De politicus, en de burger in 

het algemeen, zullen zich moeten afvragen: 

‘1. Wat is van waarde? 2. Hoe staat dat onder 

druk […]? 3. Wat staat ons te doen?’

* * *
Bij de behandeling van ‘Wat is van waarde?’ 

missen we (met genoegen) de gebruikelijke 

lofzang op de vrijheid. Die is in de persoon-

lijke leefwereld (bijvoorbeeld ten aanzien 

van de kerken en familie) wel groter gewor-

den, maar met de zeggenschap in en de 

greep op de publieke en beroepswereld is 

het niet best gesteld. De individualistische 

vrijheid van de netwerksamenleving laat de 

burger onbeschermd. Er is te weinig weer-

werk tegen de amorele hardheid van econo-

mie en techniek. Deze uitspraak doet den-

ken aan de Bijbelse definitie van vrijheid als 

‘bevrijding uit de slavernij der zonde’. Deze 

definitie is mijns inziens verre superieur aan 

het vrijheidsbegrip waar de voorstanders 

van regelloosheid van profiteren.

Monika Sie noemt een viertal waarden 

die als sociaaldemocratisch herkenbaar zijn, 

namelijk: bestaanszekerheid voor iedereen; 

goed werk voor iedereen; verheffing; en bin-

ding (en postliberalisme). Volgens de auteur 

kunnen die het best samen met de vakbewe-

ging en de christendemocratie verwezen-

lijkt worden. Daar ziet het inderdaad naar 

uit: de invulling ervan is ondenkbaar zonder 

de dialoog met de christendemocratie.

schrijven van een initiatief-wetsontwerp 

vonden we geen taak voor het wi, maar een 

voorrecht van de Tweede Kamer. In principe 

is dat correct, maar het zou voorstelbaar 

zijn als het wi in samenwerking met het 

Steenkampinstituut en gesteund door er-

varen politici aansprekende casussen zou 

behandelen, los van de pragmatiek van het 

parlementaire bedrijf. De vraag moet dan 

steeds zijn: ‘Wat kan christendemocratisch 

denken bijdragen aan de oplossing van dit 

probleem?’ Juist die vertaling van principe 

naar praktijk, het slaan van die brug, is voor 

politici zo moeilijk. En de kennis en ervaring 

die men opdoet wordt, gezien de zeer korte 

zittingsduur, in de fracties onvoldoende 

overgedragen. Kandidaat- en zittende Ka-

mer-, Staten- en Raadsleden moeten precies 

die vaardigheden bezitten waardoor zij de 

christendemocratie kunnen vertegenwoor-

digen. Dat had ik als wi-directeur al eerder 

moeten bedenken. Zonder die vaardigheden 

blijft het cda een zwevende partij, vooral 

onaantrekkelijk voor zwevende kiezers. Het 

denken vanuit waarden en beginselen be-

paalt onze graad van betrouwbaarheid. Het 

zou prettig zijn als, afgezien van menings-

verschillen, het algemene oordeel zou zijn: 

‘Christendemocraten, daar heb je wat aan.’

Monika Sie wil met haar studie burgers 

mobiliseren rond een aantal kernwaarden. 

Daarbij moet er een goede verbinding zijn 

tussen wat mensen waardevol achten in het 

dagelijks leven enerzijds en de maatschappij-

visie en -idealen anderzijds. Dat laatste hoort 

er zeker bij, omdat politieke partijen een 

verantwoordelijkheid hebben voor de ont-

wikkeling van de publieke opinie. Men moet 

mijns inziens bedenken dat mensen allerlei 

meningen uiten, waaronder volstrekt tegen-

strijdige. We weten al dat iedereen een slech-
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bij het cda. Dat heeft veel zin, want sociaal-

democratie en christendemocratie waren 

het meest verantwoordelijk voor de verzor-

gingsstaat, en de grondige hervorming van 

deze verworvenheid ligt daarom op de eerste 

plaats op hun bord. Aangezien de arrange-

menten van de verzorgingsstaat bedoeld 

waren om de minst bedeelden ten goede te 

komen, gaan de hervormingen automatisch 

meer ten koste van hen. Dit manifest spreekt 

van afwenteling van de risico’s van de her-

vormingen naar de meest kwetsbaren – alsof 

die hervormingen niet iedereen aan het hart 

gaan en bedoeld zijn om de effecten te ver-

zachten en in toom te houden.

* * *
Een ander groot thema is het beleid ten aan-

zien van de Europese integratie. De PvdA 

heeft nog meer dan het cda geleden onder 

populistisch gekoesterde misverstanden 

over Europa. Het cda meende een euroscep-

tische lijsttrekker te hebben aangetrokken, 

maar die had als ervaren politicus zeer snel 

in de gaten hoe de werkelijkheid van de 

Europese integratie eruitziet. De politieke 

leider Wouter Bos beging de blunder een 

anti-Europese nummer vier van de lijst aan 

te bevelen. Bos heeft onlangs op vertrou-

wenwekkende wijze opgebiecht dat dit een 

betreurenswaardige fout was. Het manifest 

van de wbs poogt iets van de schade te her-

stellen, maar maakt toch weer een bekende 

fout, door te stellen dat het Europees kader 

de nationale beleidsautonomie beperkt. 

Die autonomie bleek niet meer te werken, 

en dus werd een stukje zeggenschap gered 

door het subsidiariteitsbeginsel toe te pas-

sen. De jungle van de machtsstrijd der lid-

staten zou anders niets van de Nederlandse 

inbreng hebben overgelaten. De laatste 

nationale poging tot economisch beleid 

Bij meerdere van de genoemde waarden 

komt het Rijnlands model ter sprake. Het 

manifest Van waarde spreekt zich uitdrukke-

lijk daarvoor uit, en tegelijk verwerpt het het 

Angelsaksische bedrijfsmodel. Gewaardeerd 

wordt dat in het Rijnlandse model de on-

derneming als arbeidsgemeenschap tussen 

werkgevers, werknemers en management 

gezien wordt. Daardoor is het streven naar 

zeggenschap voor ieder verzekerd; het maakt 

een einde aan de vervreemding en gunt alle 

deelnemers een ervaarbare greep op de ei-

gen werkomgeving. Het gaat dan niet meer 

primair om snelle kortetermijnwinsten voor 

de aandeelhouder (en de managers), maar 

om zinvolle arbeid waarbij men zich met de 

onderneming kan identificeren. Het Angel-

saksische model is eigenlijk een vlucht in het 

individuele: iedereen denkt alleen aan zich-

zelf. In onze tijd herkennen we het funeste 

van de amorele vrijheid van handelen, slechts 

ingeperkt door de relatieve machtsposities. 

De fixatie op macht en strijd past heel wel bij 

het Angelsaksische model, maar juist niet 

bij het communautaire Rijnlandse model. 

Zeggenschap is een veel beter doel, omdat 

de inhoud en de overtuigingskracht daarbij 

centraal staan. Dus weg met de restanten van 

de klassenstrijd, de polarisatie, de maxima-

lisering van het individualistische eigenbe-

lang, de fragmentering van de maatschappij. 

Deze sprong naar het communitarisme à la 

Tony Blair brengt de PvdA in één klap dichter 

De sprong naar het communi-
tarisme à la Tony Blair  
brengt de PvdA in één klap 
dichter bij het CDA
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de eu zorgen dat er vrij baan is voor ‘het ka-

pitaal’, of wordt er gestreefd naar een breide-

ling van internationale geldstromen?

De wbs stelt dat de eu momenteel te een-

zijdig economisch-monetair is en te weinig 

rechtsstaat. Ook ten aanzien van de eu moet 

de PvdA een ‘overbruggingspartij’ zijn die 

‘de boel bij elkaar houdt’. Monika Sie blijft 

gezien enkele wankelmoedige uitspraken 

ter verheerlijking van de nationale democra-

tie, soms nog hangen in de oude populisti-

sche twijfels, maar de algemene toon is rea-

listisch. Zij verwacht van de eu dat die onze 

dromen over een betere wereld recht doet.

Hier wordt het cda uitgedaagd om het 

gescharrel met ‘piketpaaltjes’ ten bate van 

de zogenaamde nationale soevereiniteit te 

beëindigen. En zeker moeten we de blun-

ders van de minister-president inzake een 

Nederlands vetorecht achter ons laten. De 

realiteit is trouwens dat Angela Merkel als 

volbloed christendemocraat veel meer het 

vertrouwen verdient van het cda dan een 

voor het populisme bevende liberale Ne-

derlandse premier.

ten behoeve van de koopkracht der Fransen 

werd gedaan door de Franse president Mit-

terrand. Hij startte een fors stimulerings-

beleid om de achterstand op de Bondsrepu-

bliek in te lopen. Een mooi doel, maar van 

het geld kochten de Fransen Volkswagens. 

Sindsdien weet men dat de effecten van na-

tionaal investeringsbeleid wegsijpelen naar 

het buitenland. Daarom, aldus het manifest, 

heeft de PvdA Europa gewild. Als je je eigen 

land vooruit wilt helpen, probeer dan mee te 

doen in een geïntegreerd economisch be-

leid. Elders in de tekst wordt toegegeven dat 

een crisis rond de euro noodzakelijkerwijs 

leidt tot meer institutionele hervormingen. 

De Britse Tory Chris Patton (die zichzelf als 

christendemocraat beschouwde) stelde ooit 

dat Europa toe moet naar een verdere inte-

gratie als men met het bestaande integratie-

niveau met de kop tegen de muur loopt. Voor 

liberalen gaat het bij wetgeving alleen om de 

vraag of het niet minder kan: meer of minder 

Europa. Voor anderen zal het om de koers 

gaan, bijvoorbeeld of het Rijnlandse model 

de sfeer bepaalt of het Angelsaksische. Moet 
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Geïnspireerde politiek voor een nieuwe 
samenleving

door Koert van Bekkum

De auteur is universitair docent Oude Testa-
ment aan de Theologische Universiteit Kam-
pen en voormalig adjunct-hoofdredacteur van 
het Nederlands Dagblad.

Abraham Kuyper (1837-1920) geldt als een van 

de architecten van het moderne Nederland. 

Als jong predikant werd hij gegrepen door de 

idealen van het calvinisme. Wat door velen 

werd gezien als een gevaarlijke radicalisering 

vormde de aanzet tot een turbulent leven in 

dienst van een ideaal: een vrije kerk die mid-

den in een vrije staat haar invloed laat gelden. 

Met als resultaat christelijke scholen, het eer-

ste landelijke dagblad als middel voor massa-

communicatie, de eerste politieke partij, een 

Vrije Universiteit, een nieuwe gereformeerde 

kerk, en als klap op de vuurpijl het premier-

schap voor Kuyper zelf.

Zonder Kuyper geen financiering van het 

bijzonder onderwijs en geen (langs ideologi-

sche lijnen georganiseerd) maatschappelijk 

middenveld. Niet alleen bereikte de theo-

loog, journalist en politicus heel veel van wat 

hij in zijn leven nastreefde, maar ook drong 

hij zijn politieke tegenstanders de manier 

op waarmee ze zich in de samenleving moes-

ten manifesteren. Als predikant, partijide-

oloog en populist maakte hij oorlog waar 

anderen dachten gemakkelijk consensus te 

kunnen bereiken. Tegelijk maakte hij vele 

‘kleine luyden’ vertrouwd met verworven-

heden van de verlichting, overbrugde hij de 

spanning tussen de klassen en reikte hij op 

onverwachte wijze de alom gewantrouwde 

rooms-katholieken de hand.

Vaak zijn pogingen gedaan het turbu-

lente leven van deze omstreden figuur te 

schetsen. Tot 2006 kwam het echter niet tot 

een wetenschappelijke biografie. Abraham 

Kuyper. Een biografie van de hand van de 

germanist Jeroen Koch bracht daarin veran-

dering. Dit is een knap en goed geschreven 

boek dat er niet alleen in slaagt de duize-

lingwekkende hoeveelheid feiten, conflicten 

en levensterreinen helder te ordenen, maar 

Kuyper tevens plaatst tegen de achtergrond 

van de Europese politiek van de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Ook dit boek 

James D. Bratt
Abraham Kuyper. Modern Calvinist, Christian Democrat

Eerdmans | 2013 | 455 pp. | ¤ 35,99 | ISBN 9780802869067
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Buiten Nederland denkt men daar in toe-

nemende mate anders over, zo blijkt onder 

meer in de Verenigde Staten. Het enthousi-

aste onthaal van de nieuwe, grote biografie 

van Kuyper van de historicus James D. 

Bratt is er een teken van. Al decennia zijn 

de filosoof Richard Mouw van het Fuller 

Theological Seminary in Pasadena, Bratt 

en zijn collega John Bolt van Calvin College 

in Grand Rapids overtuigd van de waarde 

van het neocalvinisme voor de Amerikaanse 

samenleving. Waar die boodschap tot voor 

kort vooral gehoor vond in Nederlandse 

immigrantengemeenschappen, mogen de 

Nederlanders Abraham Kuyper en Herman 

Bavinck zich de laatste jaren ineens verheu-

gen in een veel bredere belangstelling. De 

wijze waarop rechtse republikeinen en evan-

gelicale kringen de afgelopen twee decennia 

de Amerikaanse identiteit voor zich hebben 

geclaimd, heeft het aanzien van het chris-

tendom in de vs bepaald geen goed heeft 

gedaan. De indruk is ontstaan dat het geloof 

zich voor het karretje heeft laten spannen 

van een neoliberale kapitalistische agenda. 

De mislukking van de avonturen in Irak en 

Afghanistan en de bankencrisis hebben het 

Amerikaanse zelfvertrouwen ondergraven. 

En de doorgaande ontkerkelijking roept 

de vraag op of de traditionele civil religion 

van het ‘in God we trust’ niet opnieuw moet 

worden gedefinieerd.

In het nawoord van zijn biografie reikt 

Bratt Kuypers visie op de samenleving als 

oplossing aan. Volgens hem ontbreekt het 

de huidige Amerikaanse evangelicals aan 

visie en kracht. Hij sluit zich aan bij gere-

nommeerde historici als Mark Noll en James 

Turner, die stellen dat alleen een grondige 

bezinning op het neotheomisme en neocal-

vinisme het Amerikaanse evangelicalisme 

raakte echter snel omstreden. In zijn bespre-

king in Christen Democratische Verkenningen 

legde Kees Klop haarfijn de vinger op de 

zere plek. Hij stelde kritische vragen bij de 

sceptische houding van de auteur tegenover 

het persoonlijke geloof van Kuyper, die 

volgens Koch zijn ‘bekeringen’ bewust uit-

bouwde tot een mythe. Bovendien was Klop 

het ronduit oneens met de conclusie dat de 

erfenis van Thorbecke uit 1848 nog altijd 

stevig overeind staat, maar dat de ruïnes 

van Kuypers nalatenschap alleen nog her-

kenbaar zijn met behulp van een historische 

gids. Volgens hem liet naast het bijzonder 

onderwijs en het overleg tussen de sociale 

partners ook de recente stelselherziening 

van de gezondheidszorg zien dat Kuypers 

idee van soevereiniteit in eigen kring nog 

springlevend was.1 In het najaar van 2013 

kan daaraan worden toegevoegd dat de door 

het kabinet-Rutte gebruikte term ‘participa-

tiesamenleving’ afkomstig is van niemand 

minder dan Jan Peter Balkenende, en mede 

wortelt in kuyperiaans gedachtegoed.2

Koch biedt een liberale visie op Kuyper. 

Als niet-gelovige kan hij zich op het kern-

punt van zijn leven, zijn geloof, echter 

niet inleven. Zoals een groot deel van deze 

samenleving dat niet meer kan. Verantwoor-

ding leg je af aan de kiezer, zo is de opvat-

ting, niet aan God. Dat is nogal kort door de 

bocht en niet zonder problemen voor een 

biograaf. Maar wie zou de meerderheid van 

Nederland het recht op een eigen (seculiere) 

visie op Kuyper willen ontzeggen? Daarbij 

dringt zich zeven jaar na publicatie de vraag 

op of Koch ook niet een beetje gelijk heeft. Er 

is een liberale premier. Christelijke politieke 

partijen zijn gedecimeerd. Is Kuyper toch 

niet vooral iemand uit het verleden?

* * *



187

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2013

b

o

e

k

e

n

Koert van Bekkum bespreekt 
Abraham Kuyper. Modern Calvinist, Christian Democrat

dan latere beeldvorming suggereert. Bratt 

dringt de lezer deze conclusie overigens 

allesbehalve op. Geheel volgens de ambitie 

van de Library of Religious Biography om 

boeken te publiceren die je weliswaar kunt 

bestuderen, maar waarvan de lezer vooral 

moet genieten, biedt Abraham Kuyper een 

buitengewoon goed verteld verhaal. Hierbij 

verschaft de driedeling in Kuypers leven 

– Foundations (1837-1877), Constructions 

(1877-1897) en Shadows (1897-1920) – precies 

het houvast dat de lezer in de duizelingwek-

kende achtbaan van Kuypers leven nodig 

heeft. En zoals gezegd sluit Bratt zijn boek af 

met een epiloog waarin hij Kuypers Nachge-

schichte verhaalt en reflecteert op de actuele 

betekenis van Kuyper, in de vs en andere 

delen van de wereld.

Hoe knap Bratt zich van zijn taak – waar 

hij zich al halverwege de jaren tachtig aan 

zette – kwijt, wordt direct zichtbaar in het 

eerste deel, waarin hij de drie omstreden 

bekeringen van Kuyper beschrijft in samen-

hang met zijn theologische ontwikkeling en 

de toenmalige maatschappelijke context. 

Bratt kent de polemieken tussen de Neder-

landse gereformeerden over Kuypers integri-

teit in dezen. Toch zoekt hij trefzeker zijn weg 

en komt de geloofsworsteling van student, 

jonge predikant en politicus helder in beeld. 

Intussen maakt Bratt – mede op grond van 

het gedetailleerde onderzoek van Jasper Vree 

en Johan Zwaan – ook duidelijk hoezeer hier-

bij voor Kuyper de veranderde plek van de 

kerk in de Nederlandse samenleving een rol 

speelde. De scheiding tussen kerk en staat is 

een feit. Welke gevolgen zou dat op termijn 

hebben? De hoogbegaafde en vaak arrogante 

Kuyper zoekt houvast in de strijd tussen ro-

mantiek en modernisme en vindt dat schoks-

gewijs in de onderwerping aan God, wiens 

ervoor kan behoeden cultureel irrelevant te 

worden. Met Kuyper zal men moeten aan-

vaarden dat de secularisatie een feit is. Daar-

bij wacht degenen die zich vanuit een warm 

geloof gedrongen voelen tot public engage-

ment nog een andere opdracht: niet alleen 

de nadruk leggen op traditionele waarden 

en een kleine overheid, maar ook een brede 

visie ontwikkelen op een verantwoordelijke 

samenleving en een gezond wantrouwen 

ontwikkelen tegenover kapitaal en macht.

* * *
Het alternatief van Bratt en de zijnen brengt 

terug bij de dilemma’s rond de biografie van 

Koch. Is dit de oplossing? Amerika mag cy-

nisch zijn over de politieke agenda van born 

again evangelicals als George Bush, Neder-

land heeft het op een soortgelijke manier ge-

had met de grote woorden en pretenties van 

de christelijke politiek. Geloof en machtspo-

litiek gaan slecht samen, zo is gebleken. En 

aan de Vrije Universiteit zijn Kuypers idea-

len al bijna een halve eeuw verlaten.

Bratt kent de discussies en valkuilen, 

en weet dat er alle reden is Kuypers zelf-

presentatie aan een kritisch onderzoek te 

onderwerpen. Des te meer reden de nieuwe 

biografie met nieuwsgierigheid te bezien. 

Wellicht werpt deze meer licht op de ver-

houding tussen hoogstaande idealen en de 

duistere krochten van de Nederlandse (kerk)

politiek.

De biografie van Bratt biedt een even 

heldere als paradoxale visie op de kwestie: 

Kuyper was bepaald geen aardige man en 

had graag controle over zijn imago. Maar 

wie zijn denken en doen in de eigen context 

plaatst, komt erachter dat hij geloviger en 

principiëler was dan gedacht; tegelijk was 

hij als burger van een hemels vaderland in 

het ondermaanse echter veel pragmatischer 
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delijke verkiezing. En hoe goed ook verteld, 

moderne Nederlandse lezers zal wellicht de 

zin ontgaan van passages waarin Bratt uit 

de doeken doet hoe Kuyper aankeek tegen 

kerkrecht en liturgie. Toch blijft het grote 

verband goed zichtbaar: in alles is Kuyper 

bezig te verkennen wat precies de plek is van 

een minderheidskerk in een gedemocrati-

seerde massacultuur, waarin de scheiding 

tussen kerk en staat radicaal is doorgevoerd.

Het is ook op dit punt dat een behoorlijke 

correctie nodig is in de historische beeldvor-

ming van wat Kuyper nastreefde. Was het de 

totale herkerstening van de samenleving, 

waar alles voor moest wijken? Zo wordt het 

wel vaak voorgesteld. ‘Dat de genade particu-

lier is’, schreef Kuyper kort na 1880, toen hij 

de orthodoxe christenen mobiliseerde voor 

het bijzonder onderwijs, de Antirevolutio-

naire Partij en de Vrije Universiteit. Twintig 

jaar later benadrukte Kuyper echter dat de 

genade ‘algemeen’ was en viel de wereld mee, 

omdat samenwerking met anderen nodig 

was nu het premierschap binnen bereik 

kwam. Zomaar ontstaat de indruk van een 

opportunistische machtszoeker die zijn prin-

cipes offerde. Of, als je het pessimistische slot 

van zijn Amerikaanse Stone Lectures (1898) 

leest over de aeolusharp in het raam van een 

zich steeds verder seculariserende wereld die 

wacht tot de Geest erdoorheen komt waaien, 

van een teleurgestelde strijder die compro-

missen sluit, omdat zijn ideaal halverwege is 

gestrand. Bratt laat zien dat Kuyper van meet 

af aan zijn uitgangspunt nam in de dubbel-

heid van een ‘tweeërlei vaderland’ en een 

grondig doordacht pluralisme. Alle verhalen 

over de calvinistische kern van Nederland ten 

spijt, Kuyper gaat er al heel snel van uit dat er 

van volledige herkerstening geen sprake kon 

zijn. Sterker nog, juist omdat de hemel zich 

soevereiniteit bovenal in het calvinisme tot 

uitdrukking komt. Zo vormt Kuypers per-

soonlijke levensstrijd met God tegelijk het 

begin van een queeste naar de manier waarop 

het geloof vorm kan krijgen in een nieuwe 

samenleving. Daarbij brengt Bratt voor het 

eerst in kaart waarop Kuyper is gevormd door 

de literatuur. Bram blijkt een zwak te hebben 

voor de auteurs van Sturm und Drang en ver-

rassend genoeg is Shakespeare de auteur die 

Kuyper het vaakst citeert.

Bratt gunt de lezer via brieven voortdu-

rend een blik in de coulissen: de breuk met 

het geloof van Brams broer Herman; de com-

plexe verhouding met zijn schoonfamilie, 

die hem warm in het gezin opneemt als hij 

totaal instort; de relatie tot Kuypers geeste-

lijke vaders Scholten en Groen van Prinste-

rer; de impact van het smerige Amsterdam 

op de gezondheid van het gezin; de relatie 

met zijn voornaamste financier, de biermag-

naat Hovy; en de manier waarop Kuyper 

omgaat met de dood van zijn 9-jarige zoon 

Willy. Deze persoonlijke elementen onthul-

len iets van Kuypers karakter, maar omdat 

Bratt ze telkens plaatst in de context van 

de negentiende eeuw, wordt ook duidelijk 

hoe Kuyper persoonlijk werd geraakt door 

de grote vragen van zijn tijd: kerkverlating, 

nieuwe sociale verhoudingen door de indu-

strialisatie en de Grondwet van 1848, en de 

enorme kindersterfte.

Alle nadruk in Abraham Kuyper ligt op 

Kuypers politiek-theologische ontwikke-

ling. Dat is een breed veld en het gaat dan 

ook niet altijd goed. Het onderscheid tussen 

infra- en supralapsarisme in de gerefor-

meerde verkiezingsleer, bijvoorbeeld, gaat 

niet over de verhouding tussen tijd en eeu-

wigheid, maar over de volgorde van de be-

sluiten in het eeuwige raadsbesluit van god-
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losse moreel gekleurde onderwerpen – zoals 

de drankbestrijding en de prostitutie – wel-

iswaar zinvol is, maar dat je daarmee uitein-

delijk ook weinig bereikt. Er is meer nodig. 

Werkelijke christelijke politiek combineert 

een openlijk spreken over de diepste drijfve-

ren van het bestaan met een zoektocht naar 

de structuurfouten in de samenleving als 

geheel, durft zich te organiseren om daar 

iets aan te doen, en gaat daarbij ongedachte 

coalities aan.

Voor wie het aan het begin van de eenen-

twintigste eeuw als een christelijke opdracht 

ziet iets bij te dragen aan de samenleving en 

graag verdieping zoekt, is de nieuwe Kuy-

per-biografie van James D. Bratt een heerlijk 

verhaal om even in weg te dromen. Wat een 

tijd, wat een leven! Tegelijk is het boek een 

feest van herkenning dat inspireert de eigen 

bijdrage beter doordacht en met meer durf 

en creativiteit ter hand te nemen.

 Noten

1 C.J. Klop, ‘Mag het een beetje minder sceptisch 
zijn?’, Christen Democratische Verkenningen, 
Zomer 2006, pp. 314-317.

2 Jan Peter Balkenende, ‘Vijf coördinaten van een 
nieuwe participatiemaatschappij’, in: Het woord 
is aan de minister-president. Acht jaar premier-
schap in vijftig speeches. Den Haag: Ministerie 
van Algemene Zaken, 2010, pp. 28-36 (lezing 
gehouden tijdens de ncw Bilderbergconferentie 
op 22 januari 2005)

niet op aarde laat vestigen en God vanwege 

de zonde de keuze heeft gemaakt mensen 

diepgaand met elkaar van mening te laten 

verschillen, kan een christen niet anders 

dan enerzijds andersdenkenden alle ruimte 

gunnen en anderzijds elke gelegenheid aan-

grijpen het eigen verhaal voor het voetlicht 

te brengen en de beoogde politieke doelen te 

realiseren. Anders gezegd: Kuypers opportu-

nisme en pragmatische grondhouding zijn 

niet alleen karakterologisch bepaald, maar 

zijn geworteld in een principiële kern: de 

verkiezing Gods.

Precies op dit punt bevat dit boek tevens 

een boodschap voor (jonge) christenen die 

zoeken naar geïnspireerde politiek in een 

nieuwe samenleving, ongeacht de vraag in 

welke politieke partij ze zich bevinden. De 

discussies over kerk en staat en geloof en po-

litiek, de veranderende rol van de natiestaat, 

de invloed van nieuwe media, een maat-

schappelijk middenveld dat zich heroriën-

teert, de verschuivingen die optreden in de 

wijze waarop de parlementaire democratie 

functioneert – alle vinden ze hun pendant 

in de wereld waarin Kuyper zijn weg zocht 

en vond. Hou vast aan vertrouwde waarden, 

maar omarm tegelijk de nieuwe wereld. Kies 

je onderwerpen, zoek de vormen en sluit 

de coalities die daarbij passen, zo was zijn 

devies. Kuyper had het geluk dat Johannes 

Kappeyne van de Coppello hem een liberale 

schoolwet in de schoot wierp waarin het 

christelijk onderwijs werd weggezet als 

gevaarlijk en achterlijk. Met journalistieke 

middelen mobiliseerde Kuyper de massa, 

om die vervolgens te interesseren voor een 

veel breder program: de verbetering van 

Nederland als geheel. Want als Kuyper iets 

van het optreden van de réveilpolitici had 

geleerd, was het dat een bevlogen inzet op 

Werkelijke christelijke politiek 
combineert een openlijk spreken 
over de diepste drijfveren van 
het bestaan met een zoektocht 
naar de structuurfouten in de 
samenleving als geheel
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Ramona Maramis

Inwerkweek

Vroeger, toen u nog jong was, telde u geld met een enorme kegel in uw 
mond.

Het is niet erg als u faalt op uw eerste glorieuze werkdag.
Ook in dansfilms worden valpartijen stelselmatig gesimuleerd.

Mannen vinden het prettig om mentaliteitsgenoten te ontmoeten. Ik 
vind het prettig om mijn investering terug te verdienen en nooit met 
mijn moeder te bellen.

Ik werk hard om leegstaande panden te kopen. Gewoon, om er een 
plastic knuffelboom in te planten.

Een meeuw loopt bij voorkeur op een dak met grind en zonder planten.
En u? Hoe stelt u zich op aan de top? In alle andere gevallen heet ik u 
welkom.

U bent aangekomen op dag drie van het Grote Geldfestival.

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is CDV-huisdichter en schrijft voor elk CDV-nummer 
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de 
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemle-
zing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de 
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.
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Paul	van	Geest

Bezinning

De geheime richtlijnen die de Florentijn Niccolò Macchiavelli in de jaren 1513-1515 
voor vorst Lorenzo ii de’ Medici over leiderschap schreef, lijken er geen twijfel over te 
laten bestaan: voor wie de Gulden Regel, ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet’, als moreel grondprincipe huldigt, lijken macht en moraal elkaar uit te 
sluiten. Deze richtlijnen van Macchiavelli werden in 1532, nota bene met goedkeuring 
van Medici-paus Clemens vii, voor het eerst gedrukt, onder de titel Il principe. Leiders 
vonden en vinden het boek leerzaam en afschrikwekkend tegelijk. Het mooie van het 
boek is evenwel dat leiders nu er wel iets van hun eigen drijfveren in herkennen, al zullen 
zij dit macchiavelliaans ontkennen. In Il principe wordt namelijk geopperd dat de vorst 
niet vriendelijk, edelmoedig en deugdzaam hoeft te zijn; hij hoeft het alleen maar te lij-
ken om het volk aan zijn zij te houden. Want het volk ziet slechts het uiterlijk van de vorst; 
wie hij werkelijk is weten alleen zijn ministers.

Macchiavelli schreef dat een leider bij de stichting van zijn nieuwe staat de familie 
van zijn voorganger en andere tegenstrevers toch vooral dient te elimineren – want 
wie gedoogt dat een ander machtig wordt, zal zelf te gronde gaan. Daarom is de krijgs-
kunst van groot belang. Door militaire discipline worden ook de noodzakelijke wet-
ten gehandhaafd. Niet verwonderlijk is dan dat Macchiavelli hier niet de prudente 
generaal Scipio Africanus, maar Cesare Borgia ten voorbeeld stelt. Deze zoon van paus 
Alexander vi toonde zich meedogenloos in het elimineren van adellijke families in de 
door hem veroverde steden, en deinsde er ook niet voor terug zijn opponenten in de 
Romeinse curie om te brengen. Hij bleek de reeds vleesgeworden principe, de heerser.

Over het geslacht Borgia, Cesare incluis, heeft de geschiedenis een vernietigend oordeel 
geveld. Maar toch. Waar Cesare groots en meeslepend was in het belichamen van macchia-
velliaanse principes, praktiseren wij ze bewust of onbewust en met inachtneming van het 
vijfde gebod, ‘Eer uw vader en uw moeder’, soms in het klein. Macchiavelli houdt de mens-
heid al eeuwen een spiegel voor. Soms werd hij zelfs uitgegeven in de hoop dat leiders van 
de weeromstuit toch ontvankelijk werden voor de Gulden Regel.

door Paul van Geest

De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University, bijzonder hoogleraar Augustijnse 
studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van de redactie van Christen Democratische 
 Verkenningen.
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Datgene	waar	we	bang	voor	zijn, zegt vaak iets over de tijd waarin we 
leven. Zo figureert in verschillende moderne films de robot als angstaanja-
gend toekomstbeeld; in The Matrix wordt de mens, zonder dat hij dat weet, 
gevangengehouden in een technologisch systeem. Het is de angst voor een 
onvrije, machinale leefwereld, zonder empathie, genegenheid, samenwer-
king en verantwoordelijkheid voor elkaar.

We vrezen het louter technische en rationele in onszelf. En toch is dat 
precies wat in de politieke retoriek en het beleid centraal staat: we worden 
daarin gereduceerd tot de rationele, functionele homo economicus. Het 
begrotingstekort mag niet boven de heilige grens van drie procent komen, 
en wat zegt de minister-president? ‘Ga eens die nieuwe auto kopen’, ‘Koop 
dat nieuwe huis.’ Het is het liberale idee dat we ‘de markt’ haar werk moe-
ten laten doen: vrijheid en autonomie worden gepredikt, maar intussen 
blijven we gevangen in de drang naar consumptie en ‘meer, meer, meer’.

Voor het kabinet van vvd en PvdA is de economie een koop-
krachtplaatje, een technisch kunstje om vraag en aanbod 

goed te regelen. Burgers zijn slechts blinde krachten in 
deze rekensom. Het is symptomatisch: de laatste de-

cennia zijn veel politici en economen, met de econo-
mische wind in de rug, het economisch systeem als 
een opzichzelfstaande kracht gaan beschouwen.

* * *
In dit nummer van Christen Democratische Verken-
ningen wordt een poging gedaan om economie en 

cultuur bijeen te brengen. Cultuur wordt dan ver-
staan als een veelheid van verhalen en praktijken 

om het goede leven samen vorm te geven, of anders 
gezegd: als de morele, sociale en institutionele orde-

ning van de samenleving. De premier ziet de consumptie-
economie als het goede leven zelf. De christendemocratie 

heeft altijd gepleit voor een economie die in toom wordt gehouden 
door een cultuur van matigheid en zelfbeheersing. In deze cdv wordt die 
visie hernomen en net een beetje anders geïnterpreteerd. Ons uitgangs-

Ter introductie
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punt is de economie als een vorm van cultuur, als een sociale praktijk om 
het goede leven vorm te geven. Het voordeel daarvan is dat we de markteco-
nomie niet als intrinsiek slecht hoeven te zien, als iets waar waarden aan 
toegevoegd dienen te worden, zoals een kok ingrediënten aan een gerecht 
toevoegt om het te laten smaken. Dat is een heilloze weg. De marktecono-
mie biedt in zichzelf juist volop mogelijkheden om mensen tot hun recht 
te laten komen, tot creativiteit aan te zetten en om allerlei vormen van sa-
menwerking te laten ontstaan. Hoogstens heeft het blinde kapitalisme, de 
ideologie die stelt dat winstmaximalisatie alle sociale problemen oplost, 
geleid tot perverse bijwerkingen, tot een economie waar het geld geen mid-
del meer is, maar een doel op zichzelf.

Dit cdv-nummer valt in drie delen uiteen. In het eerste deel, ‘Economisch 
denken en menselijk gedrag’, wordt de vraag gesteld naar de relatie tus-
sen economisch denken en menselijk gedrag: in hoeverre ondermijnt of 
versterkt het economisch denken burgerlijke deugden? Marcel Poorthuis 
schetst vier uiteenlopende Bijbelse houdingen ten opzichte van bezit. Alle 
vier geven ze de moderne mens stof tot nadenken. Gerrit Vis wijst op de 
economisch-culturele betekenis van de middeleeuwse kloosters, steden en 
gilden. Joost Hengstmengel laat zien hoe door de eeuwen heen tegen de rol 
van ongelijkheid in het economisch verkeer is aangekeken. En Ruben Bakker 
problematiseert de toenemende dominantie van de instrumentele rede.

In het tweede deel, ‘Economisch gedrag: invloed op staat en samenle-
ving’, gaat het om de vraag wat het economisch denken voor gevolgen heeft 
voor de politieke en maatschappelijke instituties en wat nodig is aan insti-
tutionele tegenkracht om de economie ten volle het domein te laten zijn 
van samenwerking en creativiteit. Govert Buijs betoogt dat de kern van de 
economie gezocht moet worden in coöperatie of, zoals hij het noemt, ‘co-
creatie’: gezamenlijk maken mensen meer dan ieder afzonderlijk. Jelle van 
Baardewijk maakt de balans op van een eeuw bedrijfskundestudie. Politici 
hebben de economie gemaakt tot een vorm van toegepaste wiskunde; de 
tragiek van de bedrijfskundestudie is precies hetzelfde, afgaande op de rol 
van de bedrijfsethiek en de handboeken.

In het derde en laatste deel, ‘Concurrentiekracht met behoud van cul-
tuur’, staat de vraag centraal hoe culturele kracht en concurrentiekracht 
samen kunnen gaan. Eduard Kimman onderbouwt de stelling dat kapita-
lisme verdedigbaar is zolang kapitalistische, op zelfhandhaving gerichte 
organisaties maar elementen van buiten het kapitalisme laten meewegen 
in hun beleid. Theodore Roosevelt Malloch houdt een pleidooi voor spaar-
zaamheid: die deugd maakt een economische langetermijnplanning 
mogelijk, maar ook het opbouwen van families en liefdadigheidsinstel-
lingen. En Jeroen van der Vlugt stelt dat de economische groei bevorderd 
kan worden door meer regionaal te denken: ook in een globale economie 
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zijn lokaliteit en worteling van belang, zo leren de succesverhalen uit 
binnen- en buitenland.

* * *
Oorspronkelijk betekende economie de kennis van het voeren van een 
huishouden (oikos: huishouden, huis, gezin; nomos: wet). In het politiek 
verbale geweld van koopkrachtplaatjes en cpb-modellen zouden we het 
bijna gaan vergeten. In de christelijke en christendemocratische visie 
wordt het huishouden bijeengehouden door zorgzame liefde, die de leden 
van dit huishouden helpt om tot bloei te komen, zo brengen Erik Borgman 
en Thijs Caspers in herinnering. Dat is het tegendeel van een economie die 
zichzelf poneert als een aantal onveranderlijke wetmatigheden.

Gelukkig zijn er de laatste jaren verschillende hoopvolle stemmen op-
gegaan; er is reeds een tegenbeweging op gang gekomen. Tomáš Sedláček, 
voormalig adviseur van Václav Havel, portretteert in zijn meeslepende 
De economie van goed en kwaad de economie als een geheel van morele 
verhalen en praktijken, waarin de vraag naar goed en kwaad steeds op-
nieuw wordt gesteld. Vanuit de kerk heeft paus Franciscus in zijn recent 
uitgebrachte exhortatio over ‘De vreugde van het Evangelie’ een radicale, 
bijna onpauselijke, oproep gedaan om de economie als een dienst aan het 
goede leven op te vatten. Zijn dwarsige pleidooi (‘Nee tegen een economie 
van uitsluiting’, ‘Nee tegen de nieuwe afgoderij van het geld’) moet niet 
worden verstaan als een pleidooi voor het socialisme of zelfs het marxisme 
– integendeel, de paus denkt helemaal vanuit de markteconomie en ver-
werpt die als zodanig niet –, maar als een poging de economie te verbinden 
aan noties als menselijke waardigheid en het bonum commune. De leden 
van het huishouden die worden uitgesloten, dwingen ons er opnieuw toe te 
beseffen wat het is om werkelijk met elkaar een gemeenschap te vormen, in 
coöperatie en ‘cocreatie’.

Zo’n economie vereist politici en christendemocraten die niet alleen 
de hoe-vraag stellen, maar vooral de waarom-vraag. De hoe-vraag handelt 
over geld, cijfers en statistieken. De waarom-vraag gaat over een integrale 
verbinding tussen economie, samenleving en moraal, over waar het ook al 
weer om begonnen was, de beginselen, waarden en overtuigingen, over, 
kortom, het goede leven. Alleen zo komen handelwijzen die bij kunnen 
dragen aan het floreren van de coöperatieve gemeenschap weer in zicht.

Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen
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Natuurlijk is het een karikatuur dat de vvd 

de partij van de markt is, de PvdA de partij 

van de overheid en het cda de partij van de 

samenleving. Alle drie de partijen hebben 

meegebouwd aan het Nederland zoals het er 

nu bij ligt, inclusief de problemen die de cri-

sis langer doen duren dan nodig was geweest.

Van die problemen is de hypotheekschuld 

van ruim 600 miljard euro een van de groot-

ste. De schuld laat zien dat Nederland de 

afgelopen decennia op te grote voet heeft 

geleefd en nu met de gebakken peren zit: de 

banken hebben onvoldoende ruimte voor 

kredietverlening, omdat zij de uitstaande 

schuld steeds opnieuw moeten herfinan-

cieren. Daardoor krijgen beginnende on-

dernemers hun bedrijf niet van de grond en 

kunnen bestaande ondernemingen niet in-

vesteren in vernieuwing. Deze narigheid, die 

stagnatie en werkloosheid tot gevolg heeft, 

valt alle drie de partijen in vrijwel gelijke 

mate aan te rekenen. Geen van alle had de af-

gelopen decennia de moed om aan de hypo-

theekrenteaftrek, de grote boosdoener, een 

einde te maken.

De Raad van State berekende in 2005, toen 

het kabinet-Balkenende ii regeerde, dat de 

helft van alle woonuitgaven van het rijk te-

rechtkwam bij de twintig procent hoogste 

inkomens. De verzorgingsstaat diende dus 

niet alleen de mensen in kwetsbare posities, 

maar ook degenen die zich gemakkelijk zelf 

kunnen redden. Je hoeft geen socialist te zijn 

om daarvan de onrechtvaardigheid te zien.

Het is mooi dat het cda zich nu als ‘partij van 

de samenleving’ schaart achter initiatieven 

van ondernemers om kredietverlening via 

coöperatieve verbanden (kredietunies) zelf 

te organiseren, buiten de banken om, maar 

door Hans Goslinga

De auteur is politiek columnist van Trouw.

Het CDA verkwanselt het landsbelang 
voor eng partijbelang door niet mee te 
doen aan het Herfstakkoord   [1]

Ja, puinhopen die CDA,	VVD en PvdA 
hebben achtergelaten, moeten ze  
samen wegwerken
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Als het cda nu de overheid als probleem weg-

zet, moet het zich realiseren dat het aan dat 

probleem sterk heeft bijgedragen. Enige be-

scheidenheid zou gepast zijn, ook tegenover 

de burgers van wie het huis onder water staat 

en de jongeren die tevergeefs een plek op de 

arbeidsmarkt zoeken. Hadden de oude volks-

partijen eerder hun verantwoordelijkheid 

genomen en moed getoond, wie weet was het 

populisme in Nederland niet zo ver gekomen.

En wat is de winst voor de ‘grote drie’? Vol-

gens onderzoeksbureau Ipsos hebben vvd, 

PvdA en cda een ‘ijzeren voorraad’ aan kie-

zers die goed is voor respectievelijk zeven, 

vier en drie zetels. Dat is minder dan de po-

pulistische partijen pvv en sp samen aan 

trouwe kiezers hebben; deze zijn namelijk 

goed voor respectievelijk tien en vijf zetels. 

Deze uitkomsten drukken het loon van de 

angst uit, die er bijna ongemerkt is ingeslo-

pen na de grote verkiezingsnederlaag van 

het cda in 1994 en de gelijktijdige opkomst 

van twee ouderenpartijen. De uitslag van die 

verkiezingen maakte de traditionele partijen 

beducht voor ingrepen in de materiële zeker-

heid van de kiezers. Dat de drie oude partijen 

daartoe niet de moed hadden, tekent in we-

zen het failliet van ons politieke bestel, waar-

van zij de pijlers waren. In de afgelopen tien, 

twintig jaar is dit hecht verankerde bestel 

veranderd in een vechtbestel waarin partijen 

zich, gedwongen voor elke zetel te knokken, 

steeds populistischer gaan gedragen.

Deze tendens komt, zoals de geschiedenis van 

de hypotheekrenteaftrek en de aow-leeftijd 

laat zien, de natie niet ten goede. Nog min-

der helpt het dat het cda zich met de slogan 

‘kleine overheid, belastingen omlaag, geen 

nivellering’ als een kloon van de vvd presen-

teert. De herbezinning op ons politieke bestel 

vraagt om een breder perspectief.

een beetje makkelijk is dat wel. Zeker als de 

partij dat doet onder het kopje ‘de samenle-

ving, niet de overheid’. Dat heeft te veel weg 

van de bekende vlucht voorwaarts. Nog bij de 

verkiezingen van 2010, toen zich in de peilin-

gen een dramatisch verlies aftekende, maak-

te Jan Peter Balkenende van de hypotheek-

renteaftrek een politiek breekpunt. Over 

alles wilde hij in de formatie onderhandelen, 

maar niet over de woonsubsidie.

Op deze wijze, hielden de drie partijen el-

kaar voortdurend in gijzeling; de PvdA, die 

er ideologisch het minst mee ophad, niet 

uitgezonderd. Wim Kok sprak als premier in 

de jaren negentig het machtswoord toen zijn 

partij dreigde het mes in de aftrek te zetten.

De drie partijen hielden het taboe op de hy-

potheekrenteaftrek dus, tegen beter weten in, 

veel langer in stand dan verantwoord was. Het-

zelfde gold voor het taboe op de pensioenleef-

tijd van 65 jaar. Ook daarvan zei de Raad van 

State in 2005 dat deze grens vanwege de ver-

grijzing moest worden opgetrokken. De hard-

horendheid van vvd, PvdA en cda liet zien 

dat zij de staatsdragende rol die zij in het na-

oorlogse Nederland lang speelden, vanaf de 

jaren negentig in grote mate verzaakten.

* * *
In dat perspectief zijn zij gehouden de puin-

hoop die zij, in de vorm van een kolossale 

particuliere schuldbel, hebben achterge-

laten, samen weg te werken. Een nationaal 

kabinet zit er niet in, maar wel hard nodig is 

het herstel van een geest van samenwerking, 

eerder dan partijpolitieke strijd en polari-

satie. De kleine christelijke partijen, Chris-

tenUnie en sgp, voelen dat net als D66 beter 

aan dan het cda, dat niet alleen paste bij het 

Herfstakkoord en eerder het woonakkoord, 

maar ook het sociaal akkoord tussen kabinet, 

werkgevers en vakbewegingen versmaadde. 
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Om het land te kunnen besturen is draag-

vlak nodig, maar daarmee is nog niet ieder 

akkoord in het landsbelang. Ook niet – mis-

schien wel: juist niet – in tijden van crisis. 

Akkoorden horen vertrouwen te wekken en 

bestendige afspraken te bevatten. Het kabi-

net van vvd en PvdA heeft bij de onderhan-

delingen over het Herfstakkoord draagvlak 

gezocht voor zijn eigen politieke keuzes, niet 

voor noodzakelijk herstelbeleid. De rust die 

met dit akkoord gewonnen is, zou dan ook 

weleens van korte duur kunnen zijn. Juist 

door niet echt te durven bijsturen dreigt het 

kabinet uiteindelijk draagvlak te verspelen.

Het cda wil verantwoordelijkheid nemen in 

moeilijke tijden. Dat hebben we in het ver-

leden ruimschoots bewezen. Onder leiding 

van Lubbers/Ruding en Balkenende/De Ja-

ger zijn grote hervormingen en bezuinigin-

gen doorgevoerd, die nodig waren om de 

economie en de overheidsfinanciën weer op 

de rails te krijgen. En ook nu lopen we niet 

weg voor moeilijke keuzes. Het zit niet in de 

genen van christendemocraten om zonder 

alternatieven langs de kant te blijven staan 

en alleen kritiek te uiten. Mede daarom heeft 

de cda-fractie een alternatieve begroting op-

gesteld met een duidelijk doel, namelijk een 

geloofwaardige uitweg uit de crisis bieden. 

Als enige oppositiepartij hebben we daar-

bij de opgave van het kabinet overgenomen 

om 6 miljard euro extra te bezuinigen vanaf 

2014. Onze plannen zijn daarmee een haal-

baar en realistisch alternatief voor het ka-

binetsbeleid. We hebben onze alternatieve 

begroting ook laten doorrekenen door het 

Centraal Planbureau (cpb). Het alternatief 

is eenvoudig samen te vatten: meer banen, 

structureel lagere belastingen en een klei-

nere overheid. Een-op-een een vertaling van 

ons verkiezingsprogramma, dat werk, gezin 

en samenleving centraal stelt. De suggestie 

dat het cda zijn koers verlegt om de vvd af te 

troeven is nergens op gebaseerd. Onze partij 

heeft financiële degelijkheid vanuit het prin-

cipe van rentmeesterschap altijd hoog in het 

vaandel gehad. Verwijt ons niet dat we aan 

die degelijkheid vasthouden en de vvd af en 

toe herinneren aan verkiezingsbeloften over 

belastingverlaging en tekortreductie.

* * *

door Eddy van Hijum

De auteur is Tweede Kamerlid namens het CDA.

Het CDA verkwanselt het landsbelang 
voor eng partijbelang door niet mee te 
doen aan het Herfstakkoord   [2]

Nee, de samenleving schiet weinig op 
met dit kabinetsbeleid
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2013 zijn de belastingopbrengsten naar ver-

wachting al ruim 11 miljard euro lager dan 

verwacht. Mensen ontwijken de hogere be-

lastingen, bijvoorbeeld door over de grens 

te tanken, of door minder te werken en/of te 

consumeren. Lastenverzwaringen schaden 

bovendien de economie en de werkgelegen-

heid. De collectieve lastendruk is inmiddels 

de rode lijn van 40 procent bbp gepasseerd; 

het hoogste niveau sinds de jaren negentig. 

Ook de Raad van State waarschuwt in zijn ui-

terst kritische advies bij de Miljoenennota dat 

het overheidsbeleid zelf een belemmering 

dreigt te vormen voor herstel. De oplossing 

moet volgens de Raad gezocht worden in een 

combinatie van uitgavenbeperking en struc-

turele lastenverlichting. Voor het cda is het 

invoeren van een eenvoudiger belastingsy-

steem met lagere tarieven (37 procent als ba-

sistarief en 47 procent voor hogere inkomens) 

een speerpunt waarmee we nu moeten begin-

nen. Werken wordt dan weer echt lonend en 

levert – volgens het cpb – op termijn structu-

reel 180.000 extra banen op. En met de econo-

mie verbeteren ook de overheidsfinanciën.

* * *
Vanuit deze visie op het algemeen belang 

zijn we als cda zelfbewust het gesprek aan-

gegaan met het kabinet over een mogelijk ak-

koord. Al snel bleek dat over onderdelen van 

het beleid best te praten viel, maar niet over 

het wezenlijke punt van lagere overheidsuit-

gaven om ruimte te scheppen voor structu-

rele belastingverlaging en extra banen. De 

coalitiepartijen kozen voor voortmodderen 

op de ingeslagen weg in de hoop dat de eco-

nomie aantrekt. Maar het beleid zelf draagt 

daar niet aan bij, en bij tegenvallers begint 

het gesteggel gewoon weer opnieuw. De sa-

menleving schiet daarom weinig op met het 

Herfstakkoord.

Onze kritiek raakt de fundamenten van het 

kabinetsbeleid. Zo is het regeerakkoord 2013-

2017 gebaseerd op de veronderstelling dat de 

economie vanaf 2013 met 1,5 procent per jaar 

groeit. Dit is volstrekt achterhaald. In werke-

lijkheid krimpt de economie in 2013 en groeit 

deze in 2014 hooguit met enkele tienden van 

procenten. Ook voor 2015 en daarna verwach-

ten economen geen uitbundige groeicijfers. 

Zelfs niet na de oproep van premier Rutte 

om het cpb te ‘verslaan’ door een boot of huis 

aan te schaffen. Het kabinet laat de uitgaven 

wel onverminderd oplopen; in 2017 geeft 

de overheid 24 miljard euro meer uit dan 

in 2013, ondanks alle maatregelen die de af-

gelopen jaren al zijn genomen. De grootste 

stijgingen doen zich voor in de sociale ze-

kerheid en de zorg. Het kabinet weigert het 

niveau van de uitgaven aan te passen aan de 

nieuwe realiteit. De strenge spelregels van 

het ‘trendmatig begrotingsbeleid’ zijn zelfs 

losgelaten om maar niet te hoeven ingrij-

pen. Het cda stelt wel extra uitgavenbeper-

kingen voor in de zorg en sociale zekerheid, 

zoals eigen bijdragen en het koppelen van de 

uitkeringen aan de ambtenarensalarissen. 

Niet leuk, maar nodig, gezien het feit dat het 

percentage van het aantal inactieven (uitke-

ringsgerechtigden) ten opzichte van het aan-

tal actieven (werkenden) snel is opgelopen. 

Ook stellen we een ‘government cooldown’ 

voor bij een begrotingstekort van meer dan 

3 procent, door af te zien van automatische 

uitgavenstijgingen zoals de loon- en prijsbij-

stelling en nieuwe extra uitgaven.

Ondertussen blijven de belastinginkomsten 

door de crisis ver achter bij de ramingen. Het 

kabinet dempt het resulterende begrotings-

gat in sterke mate met nieuwe belastingen 

en lastenverhoging voor midden- en hogere 

inkomens. Dit recept is echter uitgewerkt. In 
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Het ontbrak het CDA in het verleden 
aan een oppositiecultuur. Als opposi-
tiepartij vond het CDA het in de jaren 
negentig moeilijk om zich voor een 
deel te keren tegen zijn eigen beleid. 
Nu lijkt het er zowaar op dat het CDA 
begint te snappen wat het voeren van 
oppositie betekent. Ook onfatsoen 
moet je soms doen.

‘Het politieke onvermogen’, zo luidde de ti-

tel van een artikel van André Krouwel over de 

oppositie van het cda in het Jaarboek Parle-

mentaire Geschiedenis 2001.1 Het cda verkeer-

de op het moment van verschijnen van het 

jaarboek in een crisisstemming. Het lukte de 

partij maar niet om effectief oppositie te voe-

ren tegen de paarse coalitie, in de peilingen 

scoorde de partij structureel slecht (25 zetels 

gemiddeld) en Jaap de Hoop Scheffer was na 

een conflict met partijvoorzitter Marnix van 

Rij afgetreden als fractievoorzitter en opge-

volgd door de toen tamelijk onbekende Jan 

Peter Balkenende. Zelfs de grootste optimist 

kon op dat moment niet voorspellen dat Bal-

kenende nog geen jaar later minister-pre-

sident zou worden en dat het cda acht jaar 

lang weer in het centrum van de macht zou 

verkeren. Twaalf jaar later verkeert het cda 

in veel opzichten in eenzelfde situatie als 

eind 2001. Wederom moet de partij oppositie 

voeren tegen een paarse coalitie, iets wat de 

christendemocraten volgens de kiezers niet 

bijzonder goed doen. Althans, afgaande op de 

peilingen lukt het de partij niet erg om munt 

te slaan uit de wijdverspreide onvrede met de 

coalitie. Golden eind 2001 25 zetels nog als een 

slecht resultaat, tegenwoordig kan het cda al-

leen maar dromen van zo’n aantal.

Biedt het artikel van Krouwel uit 2001 enig 

houvast voor de christendemocraten? Voor 

een deel blijkt dit het geval. Het door Krou-

wel gesignaleerde probleem dat het cda zich 

na jarenlange regeringsdeelname voor een 

deel moet keren tegen zijn eigen beleid blijft 

ook nu geldig. Ook het probleem dat het cda 

zich als oppositionele middenpartij moet ke-

ren tegen een coalitie van de beide ideologi-

sche buren blijft relevant. Hoe kan het hier-

tegen een geloofwaardig alternatief vormen? 

Een beroep op christelijke waarden achtte 

Krouwel in 2001 problematisch vanwege de 

‘slinkende confessionele niche in de samen-

leving.’ Die niche is in 2013 wellicht minder 

geslonken dan verwacht, maar het cda heeft 

nu wel veel meer dan in 2001 te maken met de 

concurrentie van de ChristenUnie. Net als in 

2001 blijkt het bestuurlijke karakter van het 

cda misschien nog wel het duidelijkst uit 

de rekrutering van de Tweede Kamerleden. 

Uit de portretten van de huidige parlemen-

door Koen Vossen

De auteur is politiek historicus.

ACTUALITEIT
Ook onfatsoen moet je soms doen:  
over het CDA en de oppositie



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Ook onfatsoen moet je soms doen: over het CDA en de oppositie
Koen Vossen

15

tariërs op www.parlement.com stijgt niet 

bepaald de geur op van de barricaden, maar 

vooral die van de vergadertafel. Met andere 

woorden: veel bestuurlijke ervaring op aller-

lei niveaus, maar weinig oppositie-ervaring.

Een overkoepelend probleem dat Krouwel in 

2001 benoemde was het algehele ontbreken 

van een oppositiecultuur in Nederland. Op 

basis van de bekende analyses van politico-

logen als Arend Lijphart en Hans Daalder be-

schrijft Krouwel Nederland als een tamelijk 

elitaire consensusdemocratie. Daarin zijn 

alle partijen gericht op het praktisch beïn-

vloeden van het beleid (policy seeking) en het 

verkrijgen van sleutelposities (office seeking), 

en veel minder op het maximaliseren van het 

aantal stemmen (vote seeking). In een derge-

lijke democratie is oppositie voeren vooral 

onderhandelen en is het parlement vooral 

een marktplaats om zaken te doen.

* * *
In 2001 viel er voor deze analyse nog wel veel 

te zeggen. Niet voor niets werd in het Jaar-

boek Parlementaire Geschiedenis 2001 (dat 

geheel was gewijd aan het thema oppositie) 

alom geklaagd over het ontbreken van een 

goede oppositiecultuur in de Nederlandse 

politiek. Sindsdien is er, het zal niemand zijn 

ontgaan, een en ander veranderd in Neder-

land. Tegenwoordig luidt de klacht zelden 

nog dat er een gebrek aan oppositie is op het 

Binnenhof. Sterker nog, zelfs in de Eerste Ka-

mer, de chambre de reflection, ruikt het tegen-

woordig soms naar de barricaden. Tekenend 

voor de politieke klimaatverandering is een 

rapport dat in 2009 verscheen van een parle-

mentaire stuurgroep onder leiding van Jan 

Schinkelshoek. Daarin ging het niet zozeer 

over het gebrek aan oppositie, maar veeleer 

over de opmars van een nieuw soort oppo-

sitie: negatief, ruig, volks en zeer mediage-

niek. De strategie was gericht op conflict, de 

taal was directer, de argumentatie dikwijls 

ad populum en soms zelfs ad hominem, het 

aantal moties was toegenomen, en veel meer 

dan in het verleden werd gebruikgemaakt 

van schriftelijke en mondelinge kamervra-

gen, terwijl er met het spoeddebat bovendien 

een nieuwe mogelijkheid was gekomen om 

onvrede te uiten. Hoewel deze meer confron-

terende oppositiestijl niet tot hen beperkt 

bleef, was hij het duidelijkst zichtbaar bij 

twee fracties: de pvv en de sp. Deze partijen 

beschouwden, zo meldde Schinkelshoek in 

een interview, de Tweede Kamer ‘als een po-

litiek café, als een platform om de onvrede 

van de kiezers te mobiliseren’. Hij vervolgde: 

‘cda, PvdA en vvd, zeg maar “het politieke 

establishment”, zien de Kamer daarentegen 

als plaats waar zaken gedaan worden. Een 

markt waar je onderhandelt, waar je keuzen 

moet maken.’2 Daartegenover stelde het 

toenmalig pvv-kamerlid Hero Brinkman een 

geheel andere opvatting: ‘Het is juist onze 

taak om in de Kamer het geluid te laten ho-

ren dat je in cafés opvangt, op de werkvloer, 

op straat. Burgers maken de politiek, wij be-

drijven politiek’, aldus Brinkman.

In 2009 kon het cda deze nieuwe stijl van 

oppositie voeren nog afdoen met termen 

als populistisch, hijgerig of gemakzuchtig. 

Nu echter zitten de christendemocraten we-

derom in de oppositiebanken en kunnen zij 

niet meer volstaan met cultuurpessimisti-

sche beschouwingen over het verval van po-

litieke en parlementaire mores. De situatie 

is namelijk nog veel ingewikkelder dan in de 

jaren negentig. Het cda is met dertien zetels 

de vijfde fractie in de Tweede Kamer en moet 

twee oppositiefracties – de sp en de pvv – bo-

ven zich dulden. In de jaren negentig hoefde 

de partij eigenlijk slechts rekening te hou-
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D66 zich op het oog subtieler, maar in wezen 

met hetzelfde soort overdrijving. Deze partij 

presenteert zich als het constructieve, rede-

lijke alternatief, waarmee het regeringsbeleid 

als vanzelf het stempel onredelijk krijgt en 

de overige oppositiegeluiden als destructief 

worden afgedaan.

* * *
De grote vraag is natuurlijk of het cda zich-

zelf met het verleden van bestuurlijk denken 

en behoedzaam opereren kan omvormen tot 

een oppositiepartij die on-

vrede weet te mobiliseren 

zonder de eigen huwbaar-

heid te verliezen. Maakt 

een verandering in stijl en 

standpunten de partij bo-

vendien niet volstrekt on-

geloofwaardig? Past over-

drijving en ruw spel wel bij 

een partij die fatsoen hoog 

in het vaandel heeft staan? 

Dat zijn wezenlijke vragen, want geloof-

waardigheid komt net als vertrouwen te voet 

maar vertrekt te paard. Een ruwer cda zal 

bovendien meer dan eens aan zijn nette ver-

leden worden herinnerd: de overige partijen 

hebben er immers alle belang bij om het cda 

gevangen te houden achter de zelfopgelegde 

tralies van fatsoen. Zowel in het parlement 

als op de kiezersmarkt zal het cda als keu-

rige oppositiepartij niemand tot last zijn. 

Op het graf van de partij zal dan de volgende 

tekst staan: ‘Fatsoenlijk tot het einde.’

Het verleden hoeft echter niet slechts een 

last te zijn. De politieke geschiedenis leert 

dat partijen zich kunnen bevrijden van oude 

ballast zonder hun geloofwaardigheid te ver-

liezen. De geschiedenis van de PvdA en haar 

voorloper sdap staat bol van veranderingen 

in strategie en koers. De belangrijkste, naoor-

den met Paars. Nu dient zij haar positie te be-

palen ten aanzien van enerzijds de regering 

en de daaraan verbonden fracties en ander-

zijds de nieuwe oppositiepartijen met hun 

vooral op de buitenwereld gerichte stijl. Het 

gaat daarbij ook allang niet meer alleen om 

de vraag wanneer en op welke voorwaarden 

de partij wederom tot de regering zal toetre-

den: het is nu ook een kwestie van overleven 

als politiek relevante partij. Met een alsmaar 

slinkend electoraal hartland kan de partij 

het zich simpelweg niet 

veroorloven om slechts op 

te gaan in het Haagse spel 

van onderhandelen: zij 

zal behalve office seeking 

en policy seeking ook vote 

seeking moeten zijn.

Dat betekent populair 

gezegd dat zij als opposi-

tiepartij soms vriendelijk 

haar hand kan uitsteken, 

maar dat zij ook in staat moet zijn om er met 

gestrekt been in te gaan. Ook het cda zal een 

radar voor onbehagen moeten ontwikkelen 

en niet schromen om dit onbehagen uit te 

vergroten, terwijl zij als een ware intrigant 

moet kunnen stoken in het huwelijk van de 

regeringspartners. Overdrijving is, hoe ordi-

nair soms ook, immers de kern van opposi-

tie voeren. Om als oppositiepartij te kunnen 

overleven, zul je ook onfatsoen soms moeten 

doen. Partijen als de sp en de pvv weten dit: zij 

hebben een heel arsenaal aan krachttermen 

klaarliggen om het ‘asociale’ dan wel ‘knetter-

gekke’ regeringsbeleid te hekelen en weten 

door hun grote communicatieve discipline al-

lerlei nieuwe termen in het publieke debat te 

lanceren: van ‘Henk en Ingrid’ tot ‘Bak Ellen-

de’, van ‘theedrinken’ tot ‘graaien’.3 Als belan-

genpartij voor hogeropgeleiden presenteert 

Overdrijving 
is de kern  
van oppositie 
voeren
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Maar de boodschap was toch mooi overge-

komen. Waar bemoeit die eu zich mee? Ook 

wist de fractie de ingeboren reflex tot samen-

werking en compromissen te bedwingen door 

zich terug te trekken uit de onderhandelingen 

over de begroting van 2014. Het door de rege-

ring met D66, ChristenUnie en sgp overeen-

gekomen Herfstakkoord was volgens Buma 

slecht voor het land, zo legde hij in de Tweede 

Kamer nog eens uitvoerig uit. Dat hij daarbij 

niet meldde dat deelname aan het Herfstak-

koord ook slecht zou zijn voor het cda, vertel-

de hij er vanzelfsprekend niet bij. Het lijkt er 

zowaar op dat het cda begint te snappen wat 

het voeren van oppositie betekent.

 Noten

1 André Krouwel, ‘Het politieke onvermogen. De 
moeizame oppositie van christen-democraten 
in Nederland’, in: Jaarboek Parlementaire Ge-
schiedenis 2001. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001, 
pp. 20-31.

2 De Volkskrant, 23 maart 2009.
3 Zie hierover: Koen Vossen, Rondom Wilders. 

Portret van de pvv. Amsterdam: Boom, 2013.
4 Zie over de geschiedenis van deze partijen: 

Ruud Koole, Politieke partijen in Nederland. 
Ontstaan en ontwikkeling van partijen en partij-
stelsel. Utrecht: Het Spectrum, 1995.

logse vvd-leiders – P.J. Oud, Hans Wiegel en 

Frits Bolkestein – konden schakelen tussen 

de rol van minister en die van oppositieleider. 

Maar ook de arp heeft in haar lange geschie-

denis meerdere gezichten laten zien: de evan-

gelische getuigenispartij onder Aantjes was 

niet de conservatieve tucht-en-ordepartij van 

Colijn of de spreekbuis van de ‘kleine luyden’ 

van Kuyper in zijn begindagen. Na 1945 voer-

de de arp een tijdlang fel oppositie tegen de 

Rooms-Rode coalitie, onder meer door haar 

verzet tegen een onafhankelijk Indonesië.4

De Tweede Kamerfractie van het cda lijkt zich 

beter dan die in de jaren negentig te realise-

ren dat zij ook stemmen moet mobiliseren. Zo 

kreeg Buma veel publiciteit met zijn opmer-

kingen dat de Europese Unie te veel macht 

heeft gekregen. Buma leverde daarbij direct 

een lijstje met bevoegdheden die weer terug 

naar Den Haag kunnen, waaronder bijvoor-

beeld de richtlijnen voor zwangerschapsver-

lof en de apk. Dat was allemaal een tikkeltje 

overdreven, en critici waren er dan ook als de 

kippen bij om uit te leggen dat die richtlijnen 

veel minder hard zijn dan Buma veronder-

stelt en dat het cda in het verleden bovendien 

groot pleitbezorger van meer Europa was. 
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‘Uw rechtsstaat is de onze niet!’ Nog niet eens 

zo heel lang geleden liepen krakers met die 

kreet te hoop tegen een door de rechter bevo-

len ontruiming van hun kraakpand. Klassen-

justitie vonden ze dat, en een eenzijdige be-

scherming van het eigendomsrecht. Toen het 

kraakverbod werd ingevoerd reageerde de 

kraakbeweging vergelijkbaar, maar toch ge-

nuanceerder: ‘Jullie wetten, niet de onze.’ De 

rechtsstaat bleken ze namelijk inmiddels 

aardig omarmd te hebben. Ze scandeerden 

‘wonen is een recht’ en spanden zelf juridi-

sche procedures aan. In die procedures kre-

gen ze een heel klein beetje gelijk. De Hoge 

Raad bepaalde uiteindelijk dat iemand niet 

zomaar uit zijn huis geslagen kan worden 

als een ander hem verdenkt van kraken. 

Dat zou in strijd zijn met het huisrecht uit 

de Grondwet en uit het Europese mensen-

rechtenverdrag. Maar als er eerst gelegen-

heid is geweest om een kort geding aan te 

spannen tegen een aangekondigde ont-

ruiming, mogen de me-busjes onverkort 

voorrijden. Het kraakverbod zelf is door de 

Hoge Raad geaccepteerd.

Toch heeft met name dit Kraak-arrest van 

de hoogste rechter aan de andere kant van 

het politieke spectrum ergernis gewekt. De 

vvd was al een campagne gestart tegen het 

Mensenrechtenhof in Straatsburg omdat de 

rechters aldaar geen benul meer zouden heb-

ben van hoe de zaken er hier voorstaan. En 

nu ligt er ook een voorstel van vvd-Tweede 

Kamerlid Taverne om de eigen Nederlandse 

rechter voortaan te verbieden aan interna-

tionale mensenrechten te toetsen. Omdat 

toetsing aan de eigen Grondwet nog altijd 

niet mogelijk is, zou met dit voorstel alle 

rechterlijke toetsing van wetgeving afge-

schaft worden. Grondrechtenbescherming 

is in korte tijd van rechtse klassenjustitie 

een linkse hobby geworden. In de simplisti-

sche campagnestijl van de liberalen: ‘Jullie 

grondrechten, niet de onze.’

* * *
De fractie van het cda zal eerdaags haar po-

sitie over Tavernes voorstel moeten bepalen. 

Het ligt evenwel niet voor de hand dat zij 

met dit voorstel zal meegaan. Het cda heeft 

in de discussie over rechterlijke toetsing na-

melijk altijd een pragmatische middenpo-

sitie ingenomen. Tegenover de voorstellen 

van Halsema om rechterlijke toetsing aan de 

Grondwet uit te breiden, stelde senator Dölle 

de simpele vraag: welk probleem wordt daar-

mee opgelost? Hoeveel schandalige wetten 

heeft het parlement dan aangenomen waar 

dringend rechtsbescherming tegen moet 

worden georganiseerd? Dezelfde vraag kan 

ook bij het voorstel van de vvd worden ge-

steld. Welke zijn dan die verschrikkelijke 

uitspraken waarmee de rechter op de stoel 

van de politiek is gaan zitten?

Juist op dit punt valt de motivering van 

het voorstel oorverdovend stil. De uitspraak 

over het kraakverbod kan niet activistisch 

genoemd worden. De rechter deed niet meer 

door Geerten Boogaard

De auteur is universitair docent staats- en bestuurs-
recht aan de Universiteit Leiden.
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dan alsnog regelen wat de wetgever was ver-

geten: bepalen hoe je vaststelt of iemand 

kraakt. Iets vergelijkbaars geldt voor de an-

dere rechterlijke uitspraak die veel liberale 

ergernis heeft opgeroepen: het zogenoemde 

wwik-vonnis. Dat ging over de afschaffing 

van een bijzondere regeling voor kunste-

naars die proberen een naam op te bouwen 

terwijl ze ongehinderd van de bijstand ge-

bruikmaken. Het kabinet-Rutte i schafte die 

regeling af, maar deed dat op de termijn van 

een paar weken. In december 2011 ging de 

Eerste Kamer akkoord, per 1 januari 2012 was 

het feest voor de kunstenaars voorbij. Ook 

hier werd de gang naar de rechter gemaakt, 

maar ook hier plaatste de voorzieningen-

rechter slechts een kleine kanttekening. De 

wwik afschaffen was een keuze van de po-

litiek, die de rechter uiteraard respecteert. 

Die keuze van de ene op de andere dag door-

voeren leek de voorlopig oordelende rechter 

echter in strijd met de rechtszekerheid. Hij 

beval daarom enige vorm van overgangs-

recht voor bestaande gevallen te hanteren. 

De staat ging onmiddellijk in hoger beroep. 

Tegen de tijd dat dit diende waren al een paar 

maanden verstreken. Het probleem had zich-

zelf inmiddels opgelost, constateerde het 

hof toen, en het wees alle vorderingen verder 

af. Hoewel juristen zich inderdaad kunnen 

afvragen hoe handig de wwik-uitspraak van 

de voorzieningenrechter nu precies was, het 

is in ieder geval geen bewijs voor het groot-

schalige machtsmisbruik waarom we de 

rechter zouden moeten muilkorven.

* * *
Zo blijft er uiteindelijk niet veel meer relevan-

te onderbouwing van het voorstel van de vvd 

over dan een algemene vorm van wantrouwen 

tegen rechtsbescherming door de rechter. Dat 

is minstens zo onzinnig als een onbeperkt 

vertrouwen in de volksvertegenwoordiging.

Bovendien speelt er nog iets anders. De 

vvd stelt nu voor iets uit de Grondwet te 

schrappen wat wij er zelf in gezet hebben. 

Het is er kort na de Tweede Wereldoorlog in 

opgenomen op voorstel van de kvp’er Serra-

rens. Zijn amendement werd meeonderte-

kend door de arp’er Bruins Slot en Hendrik 

Tilanus, fractievoorzitter van de chu. Zij 

wilden daarmee uitdrukken dat het interna-

tionale recht rechtstreeks betekenis heeft in 

onze eigen rechtsorde. De liberale professor 

Oud was in die dagen van de grondwetsher-

ziening druk met andere dingen. Hij was 

echter ook niet tegen het confessionele voor-

stel. Zijn erfgenamen nu dan kennelijk als-

nog wel. Maar het mag dan niet het idee van 

de vvd geweest zijn, het was wel het onze.

Wat rest is wantrouwen  
tegen rechtsbescherming  
door de rechter



Bron: Rijksmuseum Amsterdam
David Leeuw met zijn gezin, geschilderd door Abraham van den Tempel in 1671. Het gezin Leeuw, bijeen op het terras van een 
buitenhuis, symboliseert beschaving en harmonie, die gepaard kunnen gaan met economische welvaart. David Leeuw (1631/32-
1703), een welgesteld koopman in Amsterdam, is zichtbaar trots op zijn familie en de rijkdommen die hem ten deel zijn gevallen, 
blijkens het open gebaar van zijn linkerhand. Dochter Cornelia, linksonder, zingt een christelijk lied: ‘Erffenis der Godloozen’.
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Op	5	januari	1914	liet	een	succesvol	zakenman – een energieke 
man van 50 jaar oud – journalisten uit heel de Verenigde Staten bij elkaar 
roepen in Detroit voor een persconferentie. De zakenman had een op-
zienbarende mededeling. Hij zou per ommegaande het salaris van al zijn 
medewerkers verdubbelen van 2,25 naar 5 dollar per dag. Model T van zijn 
autofabriek verkocht namelijk zo goed dat hij zijn medewerkers wilde 
laten delen in de winst. ‘Je behoort je medewerkers zo te behandelen dat 
ze je beste klanten worden. Hoge lonen zijn de sleutel tot het succes van 

De virtueuze cirkel: het verband 
tussen economie en cultuur

Bovenberg is hoogleraar economie aan Tilburg University en wetenschappelijk 
directeur van het onderzoeksinstituut Netspar. Neuteboom is stafmedewerker van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en redacteur van CDV. Schenderling 
is algemeen econoom, werkzaam als adviseur in de publieke sector en redactielid 
van CDV.

De schuldencrisis dwingt tot bezinning op de onderlinge 
relaties tussen economie en cultuur. Het autonome 
marktdenken blijkt verstikkend te kunnen inwerken op 
moraliteit en deugdzaamheid. Het instrumentalistische 
gedrag dat hiermee samenhangt, is inmiddels doorgedrongen 
in vrijwel de gehele samenleving. Dit heeft grote gevolgen 
voor sociale verhoudingen en voor de eigen aard van 
maatschappelijke sferen. Willen we echter culturele bloei en 
concurrentiekracht weer op een zinvolle manier met elkaar in 
harmonie brengen, dan moet de economie worden gezien als 
een sociale praktijk. Kortom, als dienst aan het goede leven.

door Lans Bovenberg, Maarten Neuteboom &  
Paul Schenderling
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ons land’, verklaarde hij. De mededeling bracht grote ontsteltenis teweeg 
in de zakenwereld. Een journalist van The New York Times vroeg Henry 
Ford, de zakenman in kwestie, prompt of hij soms socialist geworden was. 
Zakenkrant The Wall Street Journal deed er een schepje bovenop en bracht 
in haar hoofdredactioneel commentaar de volgende niet mis te verstane 
aantijging naar voren, namelijk dat Ford ‘Bijbelse en spirituele waarden 
inbrengt in een domein waar ze niet thuishoren’. Veel Amerikaanse bur-
gers vonden het overigens prachtig wat Ford deed. Binnen 24 uur na de 
persconferentie stonden er naar verluidt zo’n tienduizend mensen in de rij 
bij de Fordfabriek om hun diensten aan te bieden.

Het	autonome	marktdenken

De reactie van The Wall Street Journal op de mededeling van Ford laat zien 
dat er in het begin van de twintigste eeuw een tamelijk rigide scheiding 
bestond tussen de thema’s economie en cultuur. Na de Grote Depressie van 
de jaren dertig is deze scheidslijn – mede onder invloed van de ideologisch 
getinte ideeën van economen als John Maynard Keynes en Friedrich von 
Hayek – gaandeweg dunner geworden. Echter, de laatste paar decennia zijn, 
na langdurige economische voorspoed en de val van het communisme, veel 
economen en politici het economisch systeem opnieuw in toenemende mate 
gaan beschouwen als een opzichzelfstaande kracht. Men spreekt niet langer 
over de economie als het besturen van een (verzameling) huishouden(s), 
maar over ‘de’ economie of ‘de’ markt die iets ‘doet’ of ‘vindt’.

Dit type denken, dat wij in deze bundel het ‘autonome marktdenken’ 
noemen, heeft diepe sporen getrokken in het overheidsbeleid. Beleidsma-
kers hebben zich ijverig ingezet om economische krachten zo veel moge-

lijk vrij te laten, om zodoende ‘de 
markt haar werk te laten doen’. Ook 
de economische wetenschap is sterk 
beïnvloed door dit type denken. 
Econoom en Nobelprijswinnaar Ro-
nald Coase schreef hierover: ‘In de 
economische wetenschap worden 
economische gebeurtenissen be-
schreven zonder enige specificatie 

van de institutionele context waarbinnen dit plaatsvindt. We beschrijven 
consumenten zonder menselijk karakter, bedrijven zonder organisatie-
structuur, en handel zonder marktordening.’1

Net als in de jaren dertig van de vorige eeuw moest er een hevige crisis 
aan te pas komen – ditmaal in de vorm van de financiële crisis van 2008 en 

Beleidsmakers hebben zich 
ijverig ingezet om economische 
krachten zo veel mogelijk vrij 
te laten, om zodoende ‘de markt 
haar werk te laten doen’
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de daaropvolgende Grote Recessie – om ons te doen beseffen hoezeer het 
autonome marktdenken tekortschiet. Nu staan wij voor de omvangrijke 
uitdaging om de economie op een andere manier te bezien en in te richten. 
Het vraagstuk is des te urgenter, omdat er tegelijkertijd vernieuwende 
ideeën verzonnen moeten worden om het economische denken te hervor-
men, alsmede praktische oplossingen om de economie zelf zo snel moge-
lijk uit het slop te trekken.

Het doel van dit cdv-nummer is om vanuit de christendemocratie een 
bijdrage te leveren aan het nieuwe perspectief op de markteconomie, in 
theoretisch en in praktisch opzicht. De sleutelgedachte daarbij is dat de 
economie een sociale praktijk is, onderdeel van een poging om het goede 
leven vorm te geven.2 Met andere woorden: economie kan niet los gezien 
worden van cultuur, waarbij we cultuur definiëren als de sociale, morele 
en institutionele ordening van de samenleving. Christendemocraten heb-
ben altijd geprobeerd om economie en cultuur met elkaar te verbinden. Zo 
stonden christendemocraten na de Grote Depressie en de daarmee causaal 
verbonden Tweede Wereldoorlog aan de wieg van het Rijnlandse model, 
met de overtuiging dat cultureel ingebedde economie tot een betere en 
sterkere economie en samenleving leidt. De vraag is wat het antwoord 
van de hedendaagse christendemocratie is op de oproep tot heroriëntatie 
van het economisch denken. Dit cdv-nummer levert een bijdrage aan dit 
antwoord, vanuit drie gezichtspunten: het mensbeeld, het institutionele 
gezichtspunt en het sociaaleconomische gezichtspunt.

Visie	vanuit	het	christendemocratische	mensbeeld

De hoofdvraag van het eerste gedeelte is: wat is de relatie tussen econo-
misch denken en menselijk gedrag? Hierbij definiëren wij economisch 
denken als het denken in termen van schaarste c.q. het overwinnen van 
schaarste. Welke drijfveren zitten er achter de economische keuzes van 
mensen? In hoeverre ondermijnt of versterkt het economische denken 
burgerlijke deugden?

Wanneer we reflecteren op de bijzondere beslissing van Henry Ford uit 
de voorgaande anekdote, zien we dat Ford drie op het eerste gezicht uiten-
lopende gedachten aan elkaar koppelt: een zakelijke reden, een culturele 
overtuiging en een morele overweging. De zakelijke reden was dat de vraag 
naar T-Fords zo groot was dat zijn fabrieken onvoldoende capaciteit hadden 
en zijn medewerkers de druk(te) nauwelijks aankonden. Een deel van hen 
verliet de fabriek om ergens anders te gaan werken, wat het capaciteitspro-
bleem vergrootte. Dit noopte tot maatregelen. De culturele overtuiging be-
treft het feit dat Ford zich diep verbonden voelde met de American Dream, 
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de droom dat in Amerika alle ambities, hoe groot of onwaarschijnlijk ook, 
realiseerbaar zijn. Het zou dus ook prima mogelijk moeten zijn dat fabrieks-
arbeiders een auto bezitten (iets wat daadwerkelijk gelukt is, overigens!). De 
morele overweging gaat erom dat Ford belang hechtte aan karaktervorming. 
Een hoger loon (of andere vormen van waardering) motiveert werknemers 
om zichzelf te ontwikkelen en ideeën te leveren voor het stroomlijnen van 
bedrijfsprocessen, zodat de algehele prestaties van het bedrijf én zijn mede-
werkers op een hoger plan getild worden.

Redenerend vanuit het christendemocratische mensbeeld is de verbin-
ding tussen zakelijke, culturele en morele beweegredenen een heel logi-
sche. In zijn economische activiteiten kan de mens zichzelf ontwikkelen en 
tegelijkertijd toegevoegde waarde leveren voor de samenleving. Dominee 
Martin Luther King noemde deze combinatie van menselijke ambities 
‘the onward push’: het is normaal dat mensen hun eigen brood willen ver-
dienen, een gezin willen stichten en onderhouden, hun creativiteit willen 
uiten, en een zelfstandige bijdrage aan de samenleving willen leveren.

Het realiseren van economische ambities gaat in hoge mate gepaard met 
de inzet en ontwikkeling van de instrumentele rede.3 De instrumentele 
rede helpt ons om middelen op een effectieve (doeltreffende) en efficiënte 
(doelmatige) manier in te zetten voor onze doelen. Zo ontwikkelde een 
Nederlandse timmerman aan het einde van de zestiende eeuw de krukas, 
waarmee de ronddraaiende beweging van een molen kon worden omge-
zet in een heen-en-weerbeweging voor een zaag. Met deze techniek werd 
zagen veertig (!) keer zo productief, en mede daardoor kon de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (voc) in negen maanden een schip bouwen, iets 
wat nergens anders ter wereld lukte. De Nederlanders ontdekten dat de 
economische manier van denken in belangrijke mate karaktervormend 
kon zijn. Hugo de Groot verwoordde het als volgt: ‘Een mens kan niet een 
natie leiden, als hij niet een stad kan leiden; en hij kan een stad niet leiden, 
als hij zijn gezin niet kan leiden; en hij kan een gezin niet leiden, tenzij hij 
zijn begeerten kan onderwerpen aan de rede.’ De hedendaagse hoogleraar 
gedragseconomie Paul Zak schrijft over dit onderwerp: ‘Iedere vorm van 
handel, of het nu met vreemden of bekenden is, hangt af van karaktertrek-
ken zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid, en inlevingsvermogen.’4 Wanneer 
burgers niet gevormd zijn in deze en andere culturele waarden, heeft ver-
dere economische ontwikkeling weinig kans van slagen.

Visie	vanuit	het	institutionele	gezichtspunt

Wanneer we de gedachtevorming een schaalniveau hoger tillen, komen we 
op de rol die instituties spelen als verbindende schakel tussen economie en 
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cultuur. De hoofdvraag van het tweede gedeelte is derhalve: hoe verhoudt 
het economisch denken zich tot instituties? Op welke wijze dragen institu-
ties bij aan economische vooruitgang en vice versa?

In de economische wetenschap begint steeds meer steun te ontstaan, 
theoretisch en empirisch, voor de rol die instituties spelen in economische 
ontwikkeling. Daron Acemoglu en James Robinson herleiden in hun recen-
te boek Why nations fail de groei en het verval in een groot aantal landen 
en tijdsperiodes tot de aanwezigheid van inclusieve respectievelijk extrac-
tieve instituties.5 Volgens hen geeft een succesvolle marktordening ruimte 
aan economische productiviteit. Dit vergt op zijn beurt weer politieke 
instituties die een voldoende mate van pluralisme (brede verdeling van de 
macht), centralisatie en rechtshandhaving bevatten. Dat een land dergelij-
ke instituties ontwikkelt, is volgens Acemoglu en Robinson te herleiden tot 
padafhankelijkheid, een combinatie van toeval, bestaande instituties en 
juiste keuzes op bepalende momenten in de geschiedenis, die vervolgens 
voor lange periodes bepalend kunnen zijn voor de welvaart van een land.6

Als christendemocraten zouden wij een cruciaal element willen toevoe-
gen aan de voorgaande institutioneel-economische redenering, namelijk 
de voorwaarde dat culturele waarden het primaat zouden moeten hebben 
bij het stellen van doelen in de samenleving, en dat economische waarden 
het primaat zouden moeten hebben bij de inzet van middelen. De econo-
mie kan namelijk niet los van de disciplinerende werking van de cultuur 
functioneren, en de cultuur kan niet los van de disciplinerende werking 
van de economie functioneren.7 Wanneer economie en cultuur in deze 
rolverdeling elkaar beïnvloeden, is er sprake van een win-winsituatie.

Overigens is het idee dat economische en culturele instituties elkaar 
versterken eveneens een oer-Nederlandse gedachte. Al in de vijftiende 
eeuw zien we in verschillende Nederlandse steden een vermenging van 
cultuurbeleid en economisch beleid, bijvoorbeeld in de ‘rederijckerska-
mers’, gezelschappen waarin intellectuele burgers zich bezighielden met 
poëzie. De resultante van deze virtueuze cirkel, die in de Gouden Eeuw 
begon, is tot op de dag van vandaag te zien, bijvoorbeeld wanneer we door 
het nieuwe Rijksmuseum lopen. De hele zeventiende-eeuwse collectie 
schilderkunst ademt een sfeer van burgerlijke welvaart en beschaving.

Een schilderij van de Friese schilder Abraham van den Tempel uit 1671, 
David Leeuw met zijn gezin, illustreert dit punt op een prachtige manier 
(zie voor een afbeelding hiervan de themafoto van dit cdv-nummer op p. 
20). Op het schilderij zien we een welgesteld gezin dat samen aan het musi-
ceren is. Wie goed kijkt naar de tekst in de hand van het kleine meisje links-
onder in het schilderij, ziet dat ze een christelijk lied aan het zingen zijn: 
‘Erffenis der Godloozen.’ De huiskamer straalt orde en gezelligheid uit. De 



Lans	Bovenberg,	Maarten	Neuteboom	&	Paul	Schenderling

De virtueuze cirkel: het verband tussen economie en cultuur

27

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

heer des huizes is zichtbaar trots op zijn gezin en de ingetogen rijkdom die 
hij tot stand gebracht heeft, blijkens het open gebaar van zijn linkerhand.

Kortom, een vitale cultuur draagt bij aan economische groei, en econo-
mische groei kan bijdragen aan een vitale cultuur. Dit punt onderscheidt 

christendemocraten van liberalen, 
die de cultuur het liefst onderwer-
pen aan de economie, bijvoorbeeld 
in de vorm van het consumentisme, 
de cultus van het consumeren. Het 
punt van de autonome cultuur 
onderscheidt christendemocraten 
ook van sociaaldemocraten, die 

weliswaar veel oog hebben voor autonomie van burgers, maar nalaten om 
door de overheid gereguleerde activiteiten economisch gezien voldoende 
te conditioneren.

De	economische	crisis	en	de	benodigde	omslag	in	het	denken

Vandaag de dag zijn we in een Grote Recessie beland en is de virtueuze 
cirkel van economische en culturele bloei doorbroken, hetzij tijdelijk, 
hetzij structureel. Pessimistische economen stellen dat de Nederlandse 
economie permanent op een lager groeipad terecht is gekomen. Er zijn ook 
redenen voor cultureel pessimisme. Zoals geschetst in de inleiding is het 
autonome marktdenken de afgelopen decennia zeer dominant geworden, 
zo dominant dat de onderliggende cultuur steeds meer ondergeschikt is 
geraakt aan de economie. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in het 
onderwijs, een van oorsprong vormend instituut dat steeds meer in dienst 
wordt gesteld van de kenniseconomie.

De invloedrijke Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter, bekend 
van zijn theorie van creatieve destructie, deed kort na de Grote Depressie 
in de jaren dertig van de twintigste eeuw soortgelijke observaties. In het 
bijzonder wees hij op de destructieve invloed van de instrumentele rede 
en het utilistische denken op de instituties van zijn tijd. ‘Zo gauw mensen 
de utilistische doctrine doorhebben en weigeren hun plek in de traditio-
nele sociale omgeving in te nemen, zullen ze zich bewust worden welke 
persoonlijke offers hun familie en vooral het ouderschap van hen vraagt. 
Dit leidt onvermijdelijk tot de desintegratie van het familieleven. (…) Het 
kapitalisme vervangt derhalve niet alleen onze methoden om tot een doel 
te komen, maar ook de doelen zelf.’8 Uiteindelijk, zo voorspelde hij, zal het 
marktdenken zijn eigen culturele basis zo ver ondermijnen, dat het kapita-
lisme zelf onhoudbaar wordt.9

Een vitale cultuur draagt bij 
aan economische groei, en 
 economische groei kan bijdra-
gen aan een vitale cultuur



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Redactioneel

28

Hoewel er de nodige kanttekeningen te plaatsen zijn bij de voorspelling 
van Schumpeter, is zijn waarschuwing terecht. We zien de gevolgen boven-
dien levensecht terug in de huidige verwikkelingen rond de Economische 
en Monetaire Unie (emu). Een monetaire unie heeft tal van randvoorwaar-
den nodig, waaronder een economisch gelijk speelveld. Een van de lessen 
van de eurocrisis is echter dat landen binnen een monetaire unie econo-
misch gezien onderling niet te veel uit de pas mogen lopen, en dat een mo-
netaire unie daarom een grotere mate van politieke coördinatie vereist. Op 
zich kunnen Europese integratie en culturele diversiteit goed samengaan, 
op een manier die analoog is aan het samengaan van economie en cultuur 
op nationaal niveau.10 Maar het risico bestaat dat het verstevigen van co-
ordinatiemechanismen op Europees niveau doorschiet, wat juist ten koste 
kan gaan van culturele diversiteit. Een voorbeeld hiervan is de agenda van 
Lissabon, die de hiervoor beschreven tendens om het onderwijs ten dienste 
te stellen van de kenniseconomie heeft versterkt. Een ander risico is dat 
de democratische legitimiteit van en controle op de nieuwe Europese be-
voegdheden onvoldoende verankerd zijn.

Visie	vanuit	het	sociaaleconomische	gezichtspunt

De hoofdvraag van het derde gedeelte is om te komen tot oplossingsrichtin-
gen. In het bijzonder stellen we onszelf de vraag: in hoeverre kunnen cul-
turele kracht en concurrentiekracht samengaan? Welke voorbeelden uit de 
werelden van bedrijfsleven en overheid laten zien dat de (Nederlandse) eco-
nomie versterkt kan worden zonder in te teren op ons culturele vermogen?

Begin november 2013 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (wrr) het belangrijke rapport Naar een lerende eco-
nomie. De voornaamste stellingname uit het rapport is om voortaan het 
verdienvermogen als economisch concept voorop te stellen in de vorming 
van economisch beleid.11 Dit betekent niet dat instituties, of de cultuur in 
brede zin, op een tweede plan worden gesteld, integendeel. De belangrijk-
ste praktische aanbeveling uit het rapport is om responsieve instituties 
te ontwikkelen, instituties die zich snel aanpassen aan veranderende om-
standigheden. Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd dat de wrr met 
deze hoofdaanbeveling komt. Waarom kiest de Raad er niet voor om forse 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor te stellen, of om 
een drastische hervormingsagenda te adviseren, bijvoorbeeld op het ter-
rein van de arbeidsmarkt?

Er zijn twee belangrijke redeneerlijnen die tot het antwoord op deze vraag 
leiden, en dus tot de stellingname zoals die in het rapport staat. De eerste 
redeneerlijn is dat het een kapitale fout is om middelen boven doelen te stel-
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len. De Raad schrijft: ‘Nederland lijkt soms verwikkeld te zijn in een inge-
wikkeld strategisch spel om in de huidige globaliserende wereld een zo goed 
mogelijke positie te behouden.’ Nederland is zo druk met het spelen van dit 
spel, dat de vraag naar het goede leven niet meer gesteld wordt. ‘Vragen over 
het goede leven worden in toenemende mate gepercipieerd als individuele 
vragen. (…) Inhoudelijke debatten over de doelen van economisch beleid 
of over de maatschappelijk gewenste uitruil tussen doelen waartussen een 
spanning kan bestaan, worden in Nederland maar weinig gevoerd.’12

De tweede redeneerlijn begint met de vaststelling dat groeibeleid drie 
pijlers heeft: (1) conjunctuurbeleid en het bijbehorende beleidsinstrumen-
tarium van begrotingsbeleid en monetair beleid, (2) marktordening en de 
bijsturing daarvan middels structurele hervormingen, en (3) infrastructuur, 
niet alleen fysieke infrastructuur, maar ook instituties en menselijk kapitaal. 
De wrr constateert dat Nederland als kleine, open economie steeds minder 
sturingsmogelijkheden op macro-economisch gebied heeft. Daarbij komt 
volgens de Raad dat de verschillende mogelijkheden om het functioneren 
van markten in Nederland verder te verbeteren inmiddels grotendeels be-
nut zijn, zeker als een vergelijking met het buitenland wordt gemaakt. Als 
Nederland de groei op lange termijn wil bevorderen, liggen de meeste moge-
lijkheden dus bij de derde pijler: het verdienvermogen.

De Raad voegt aan deze conclusie stevige kritiek op het huidige econo-
mische beleid toe. De benadering om het verdienvermogen van Nederland 
voorop te stellen is namelijk wezenlijk anders dan het huidige beleid, dat 
vooral op sectoren gericht is:13 ‘Het is economisch gezien suboptimaal om 
stimuleringsbeleid te snel een sectoraal perspectief te geven en funda-
menteel onderzoek in een sectorale koker op te sluiten.’ Vervolgens komt 
de crux van het verhaal van de wrr: ‘Het verdienvermogen van Nederland 
wordt in belangrijke mate bepaald door de manier waarop kennis kan cir-
culeren, mensen hun capaciteiten kunnen vergroten, en werk en leren met 
elkaar verbonden worden.’ Kortom, de uitdaging voor Nederland is om 
organisaties, relaties en carrièrepatronen zo te ontwikkelen dat de circula-
tie van kennis maximaal is.

Het is prijzenswaardig dat in de visie van de wrr economische groei zo 
nauw verbonden wordt met instituties. Dit past goed bij de christende-
mocratische visie. Wel zet de christendemocratie op belangrijke punten 
een stap verder. Bijvoorbeeld in het opzicht dat het voor een cultureel 
ingebedde economie essentieel is dat machtsconcentraties bestreden wor-
den. Hierbij valt te denken aan machtsconcentraties in de energiesector, 
waardoor de maatschappelijk gewenste transitie naar duurzame energie 
bemoeilijkt en vertraagd wordt.

Een ander punt waar de christendemocratie meer dan gemiddeld op in-
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zet is het geestelijke, sociale en morele kapitaal als onderdeel van de infra-
structuur en dus van het verdienvermogen. Hoe paradoxaal het ook klinkt: 
ondanks globalisering en de internetrevolutie heeft de factor locatie de 

afgelopen tijd aan belang gewonnen 
als determinant van economische 
ontwikkeling.14 Dit heeft te maken 
met een reden die christendemocra-
ten intuïtief goed begrijpen, name-
lijk het belang van sociale contacten 
bij het ontstaan van nieuwe ideeën 
en activiteiten. Cultuur kan in dat 
opzicht worden beschouwd als 
productiefactor.15 Vandaar dat het 

terecht is dat er in beleidskringen hernieuwde aandacht is voor het creëren 
en stimuleren van niches en regionale economische clusters. Wij vragen 
daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor niet-economische sociale verban-
den, zoals het gezin en het verenigingsleven. Zo speelt het gezin een cruci-
ale rol bij het vormen van de niet-cognitieve vaardigheden die cruciaal zijn 
voor menselijk kapitaal.16

Besluit

Afrondend: wat is nu de hoofdopdracht, de corebusiness zo u wilt, van de 
christendemocratie aangaande het verband tussen economie en cultuur? 
De belangrijkste opgave voor christendemocraten is om de potentie van 
cultuur als productiefactor te benutten ter versterking van de economie, 
en er tegelijkertijd scherp voor te waken dat cultuur alleen als productie-
factor beschouwd wordt. Wat dit laatste aangaat, zouden christendemo-
craten architectonische kritiek moeten uiten, bijvoorbeeld op de ongebrei-
delde monetarisering, waardoor alles en iedereen te koop lijkt, en op de 
onderwaardering van vrijwilligerswerk. We moeten uitstralen dat cultu-
rele motieven niet overwoekerd mogen raken door economische motieven, 
omdat dit uiteindelijk ten koste gaat van én de cultuur én de economie.

Na het uitbreken van de economische crisis in 2008 was het cda, bij 
monde van Jan Peter Balkenende, een van de eerste partijen die de crisis 
niet slechts duidde als een systeemcrisis, maar als een bredere – morele en 
culturele – crisis. Wij hopen dat dit cdv-nummer deze diagnose van een 
stevige analytische onderbouwing voorziet én de brug slaat naar prakti-
sche oplossingsrichtingen voor Nederland anno nu. We doen dit met dit 
ene christendemocratische doel voor ogen: economie als dienst aan het 
goede leven!

Ondanks globalisering en de 
internetrevolutie heeft de factor 
locatie de afgelopen tijd aan be-
lang gewonnen als determinant 
van economische ontwikkeling
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 Noten

1 Ronald Coase, The firm, the market and 
the law. Chicago: University of Chicago 
Press, 1988.

2 Zie ook de bijdrage van Erik Borgman 
en Thijs Caspers in deze cdv-bundel. 
Economisch historicus Keith Roberts 
onderstreept in zijn boek The origins of 
business, money and markets eveneens 
dit punt en wel met de volgende histo-
rische illustratie: ‘Prehistoric economic 
transactions were indistinguishable 
from social, religious and political 
relationships. People had little mate-
rial wealth or desire for gain, and their 
sense of time made calculation difficult. 
The search for profits became conceiva-
ble only when these conditions began to 
change, with the birth of the first cities.’

3 Zie ook de bijdrage van Ruben Bakker 
in deze cdv-bundel.

4 Paul Zak, Moral markets. The critical 
role of values in the economy. Princeton: 
Princeton University Press, 2008.

5 Daron Acemoglu en James Robinson, 
Why nations fail. New York: Crown 
Publishing Group, 2012.

6 Welvaart moet hier begrepen worden 
volgens het ruime welvaartsbegrip.

7 Zoals de twintigste-eeuwse christende-
mocratische econoom Wilhelm Röpke 
het formuleerde: ‘Economically igno-
rant moralism is as objectionable as 
morally callous economism.’

8 Zijn tijdgenoot Churchill merkte wee-
moedig op: ‘Cultured people are merely 
the glittering scum which floats upon 
the deep river of production.’

9 Zie ook de bijdrage van Hein Pieper in 
deze cdv-bundel.

10 Zie hiervoor onder andere Lans Boven-
berg, ‘Unity produces diversity. The 
economics of Europe’s social capital’, 
in: Wil Arts e.a. (red.), The cultural 
diversity of European unity. Findings, 
explanations and reflections from the 
European values study. Leiden: Konink-
lijke Brill N.V., 2003, pp. 403-420.

11 De ondertitel van het rapport luidt 
Investeren in het verdienvermogen van 
Nederland.

12 Deze passage in het wrr-rapport sluit 
af met de volgende zin: ‘Expliciete 
afwegingen tussen opties en trade-offs 
zouden echter vaker gemaakt moeten 
worden, want door dit niet te doen 
blijven gemaakte keuzes nu impliciet. 
Daarmee worden die keuzes al te ge-
makkelijk afhankelijk van toeval, lobby 
en krachtsverhoudingen.’

13 Denk aan het topsectorenbeleid dat 
onder het vorige kabinet ingezet is en 
momenteel gecontinueerd wordt.

14 Edward Glaeser (red.), Agglomeration eco-
nomics. Chicago: The University of Chi-
cago Press, 2010. Zie ook de bijdrage van 
Jeroen van der Vlugt in deze cdv-bundel.

15 Zie ook de bijdrage van Teun Hardjono 
in deze cdv-bundel.

16 Econoom en Nobelprijswinnaar James 
Heckman heeft hier veel relevante 
studies naar gedaan. Bekend is hij ge-
worden van de zogenoemde Heckman 
Equation, die als volgt luidt: Invest 
[in educational and developmental 
resources for disadvantaged families] 
+ Develop [cognitive skills and social 
skills in children early] + Sustain [early 
development with effective education 
through adulthood] = Gain [more capa-
ble, productive and valuable citizens].





Economisch denken  
en menselijk gedrag
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Er	bestaat	een	wonderlijk	verhaal	over koning Monobaz van Adi-
abene. Hij zou heel zijn bezit onder de armen hebben verdeeld. Zijn ver-
wanten kwamen naar hem toe en zeiden: ‘Jouw voorouders hebben wat van 
henzelf en van hún voorouders was vermeerderd en jij verkwist wat van jou 
is en van je voorouders.’ Hij zei tot hen: ‘Toch doe ik het. Mijn voorouders 
verzamelden schatten op aarde, ik verzamel schatten in de hemel.’

Monobaz lijkt wel een heel andere houding aan de dag te leggen dan 
iemand als de Bijbelse koning Salomo, die volop geniet van zijn rijkdom. 
In dit artikel wordt dan ook een viertal uiteenlopende Bijbelse houdingen 
ten opzichte van bezit aan de orde gesteld. Op de een of andere wijze geven 
ze alle vier de moderne mens stof tot nadenken.

Begeerte en bezit in de 
westerse traditie: tussen 
radicale afwijzing en genieten

De auteur is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de faculteit Katholieke Theolo-
gie van de Universiteit van Tilburg.

In veel geloofs- en denktradities geldt bezit in meer of min-
dere mate als een steen des aanstoots. Bezinning op hoe wij 
ons tot bezit verhouden is noodzakelijk in een tijd waarin de 
nabootsende begeerte welhaast de kern van onze samenle-
ving lijkt. Het is de religie die daarvoor in haar traditie een 
scherp inzicht heeft ontwikkeld. De notie dat God de gever 
is van alle goeds relativeert het absolute recht op eigendom. 
Bezit behoeft in de gemeenschap dan niet zozeer te worden 
afgewezen, maar roept wel op om het genieten daarvan met 
anderen te delen.

door Marcel Poorthuis
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Bezit	vraagt	om	rechtvaardige	verdeling

Het verhaal van koning Monobaz is afkomstig uit een van de klassieke 
joodse geschriften, de Talmoed Jeroesjalmi. Meer precies komt het verhaal 
uit het tractaat Pea, dat gaat over het oogsten van het graan en hoeveel 
graan je moet laten staan voor de armen. Minder dan een zestigste van de 
oogst mag niet, want de arme heeft recht op minstens een zestigste deel en 
liefst nog meer. Het lijkt erop dat daden van barmhartigheid geen grens 
hebben, dat wil zeggen dat je er zoveel kunt geven als je zelf wilt. Toch is 
dat volgens dit tractaat niet zo (de Talmoed komt altijd met een verrassend 
ander perspectief!): je mag niet meer dan een derde van je bezit geven. Als 
je alles zou geven, verarm je zelf en kom je ten laste van de gemeenschap. 
Dat wordt niet aangemoedigd. Koning Monobaz ging te ver! Het lijkt wel 
alsof de Talmoed impliciet radicale tendensen wil tegengaan die als een 
breekijzer op de samenleving kunnen inwerken en de normale gang van 
zaken kunnen ontwrichten.

Het verhaal van koning Monobaz wordt wel verteld in de Talmoed – dat 
is al opmerkelijk – maar een dergelijk radicale edelmoedigheid wordt niet 
aangemoedigd. De zorg voor de arme is bovendien ingebed in wetten: het 
gaat niet alleen om individuele liefdadigheid. Het bezit van de oogst is 
volledig legitiem, maar de arme dient ervan mee te profiteren. Geen won-
der dat de joodse traditie bij monde van de grote middeleeuwse filosoof 
Maimonides uitvoerig uiteenzet op hoeveel verschillende manieren je een 
arme kan ondersteunen. Het is treffend dat lenen hoger staat dan een aal-
moes geven. Een partnerschap aangaan staat het allerhoogste.

Bezit	is	ballast,	geniet	van	de	gaven	van	anderen

Zo’n radicale tendens als die van de legendarische koning Monobaz treffen 
we ook in het evangelie aan: Jezus is vaak aan de maaltijd te vinden, maar 
zelden is hij de gastheer. Samen met zijn vrienden behoorden ze tot de 
‘manna-eters’, of, om een modern woord te gebruiken: ze waren uitvreters.

Een nauwkeurige vergelijking van de evangeliën met de rabbijnse litera-
tuur maakt duidelijk dat hier een essentieel verschil ligt: de rabbijnse litera-
tuur meent dat een leven van Thorastudie gecombineerd moet worden met 
een ambacht. Niet zo Jezus en zijn leerlingen: zij zijn manna-eters, en dat wil 
zeggen dat zij zich afhankelijk maakten van de gaven van mensen. Manna 
kun je niet bewaren en oppotten: elke dag weer vertrouwen op de goedheid 
van God in mensen is het parool. ‘Geef alles weg wat je bezit en volg mij na’, 
zegt Jezus tot een jongeman die kennelijk onder de indruk was gekomen van 
Jezus’ woorden en graag wilde weten hoe hij een Godwelgevallig leven kon 
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leiden. De jongeman was bedroefd, want hij bezat veel. Het was deze tekst 
die de heilige Antonius ertoe bracht om woestijnvader te worden. Hij is de-
zelfde die door schilders als Salvador Dalí met graagte wordt afgebeeld als 
hij geteisterd wordt door demonische en erotische nachtmerries.

Bezit	is	demonisch:	de	woestijnervaring	als	breuk	met	de	samenleving

De woestijnvaders, vanaf de derde eeuw, zijn de voorlopers van de klooster-
monniken. Ook waren er woestijnmoeders, voorlopers van de kloosterzusters. 
Het woord monnik komt van het Griekse monachos, eenling, en dat geeft al 
aan dat het oorspronkelijke ideaal niet de kloosterlijke gemeenschap was, 
maar de eenzaamheid. Die eenzaamheid heeft trouwens iets paradoxaals; de 
pilaarheiligen die zelfs de hoogte opzochten om maar buiten bereik van de 
mensheid te zijn, trokken menigten van heiligheidstoeristen aan. Juist hun 
eenzaamheid had een bijzondere bekoring voor verwende stadslieden; hun 
afkeer van de samenleving had (en heeft) de samenleving veel te zeggen.

In hun radicaliteit kunnen de woestijnvaders wel als voortzetting van 
het evangelie worden gezien. Maar in hun mijding van de samenleving en 
het verwerpen van bezit zijn ze zelfs radicaler. Ook hebben ze wortels bij de 
antieke cynici, die zich graag antisociaal gedroegen. Zo sleept de een het 
karkas van een hond achter zich aan en bevredigt een ander zichzelf in het 
openbaar. Dit allemaal om de sociale dwang te doorbreken die bepaalt wie 
je moet zijn en hoe je je dient te gedragen en die je daarvoor applaus geeft.

Onze tijd is opnieuw geïnteresseerd geraakt in dergelijke radicaliteit, om-
dat de sociale dwang enorm is toegenomen. Al dachten we dat de moderne 
samenleving had afgerekend met de sociale controle die we associëren met 
dorpse milieus en het loeren achter de vitrage, niets is minder waar. Jonge-
ren zijn door hun sociale media meer onderworpen aan groepscontrole dan 
ooit tevoren. De angst om af te wijken is zo groot dat menig jongere het risico 
niet aandurft om een halfuur te leven zonder online te zijn.

Wij kunnen de keuze voor ar-
moede en woestijn interpreteren als 
het doorbreken van sociale dwang. 
De demonen die Antonius teisteren 
zijn als het ware de onderdrukte 
spanningen in de samenleving die in 
de eenzaamheid van de woestijn aan 
de oppervlakte komen. Demonen 

zijn er pas in de woestijn op het moment dat de woestijnvader arriveert! Ook 
onze tijd kent het streven naar authenticiteit, zelfs heel sterk. Maar als een 
ironische omkering leidt ook dit authenticiteitsstreven tot massificatie en 

De keuze voor de armoede en  
de woestijn kan worden  
geïnterpreteerd als het door-
breken van sociale dwang
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eenvormigheid, en is als zodanig zelfs vatbaar voor commerciële exploitatie. 
In de Monty Python-film Life of Brian ziet de massa in de hoofdpersoon een 
soort Messiasfiguur. Hij wil dat zelf helemaal niet. Hij roept de verzamelde 
menigte toe: ‘You don’t need to follow me! You don’t need to follow any-
body! You got to think for yourselves. You are all individuals!’ ‘Yes, we are all 
individuals!’ brult de menigte terug… Er is niets aan te doen: in ons streven 
om authentiek te zijn, volgen we de laatste mode. ‘Omdat u het waard bent’, 
zo vleit de reclame ons en alweer trekken we de beurs om er maar bij te ho-
ren. Merkkleding werkt als een totem: het is prijzig, dus de drager stelt wat 
voor en behoort tot een begerenswaardige sociale klasse.

Het is geen wonder dat in het christendom rijkdom als verstikkend en ver-
slavend aan de kaak wordt gesteld. ‘Geldzucht is de wortel van alle kwaad’, ver-
telt ons de eerste brief aan Timotheüs (6:10). Niet alleen dat geldzucht kwaad 
kan, het is zelfs de wortel van alle kwaad, omdat hebzucht aan de bron ligt van 
allerhande onrecht. De verdrijving uit het paradijs was niet vanwege de sek-
suele begeerte, zoals een ietwat bekrompen uitleg kan menen, maar vanwege 
de hebzucht: een hebzucht die zelfs te midden van de overvloed van tal van 
vruchtbomen nog een gemis kan voelen: die ene boom in het midden van de 
tuin. Volgens Augustinus is het de ongerichte en niet in te tomen begeerte die 
kenmerkend is voor de condition humaine. Toegegeven, seksuele begeerte 
hoort daar wel degelijk bij – de ontwrichtende werking daarvan kennen we 
óók – maar niet exclusief. Het gaat om een bijzonder statuut van eigendom 
dat zelf ontvangen is en dus geen absoluut recht impliceert. Want wie niet 
beseft dat zijn rijkdom allemaal ontvangen is, zal niet geneigd zijn tot delen.

Bezit	is	neutraal:	een	verinnerlijkte	ethiek

Zo bezien lijkt er weinig ruimte te zijn voor de legitimiteit van bezit in de 
christelijke traditie. Er is echter nog een benadering, die in de eeuw na 
het Nieuwe Testament opkwam en die veel meer kijkt naar de haalbaar-

heid van een en ander voor een hele 
gemeenschap. De radicaliteit van 
individuele keuzes werd wat getem-
perd, rijkdom werd als heel goed te 
verenigen met christen-zijn gezien 
doordat de nadruk werd gelegd op 
het innerlijk, op de gezindheid. 
Onder invloed van de stoa ging het 

in het christendom nu vooral om het bewaren van het innerlijk evenwicht: 
rijkdom is niet slecht, wat van belang is, is hoe je ermee omgaat. Niet het 
bezit zou het probleem zijn, maar slechts de begeerte naar bezit.

Rijkdom werd als heel goed 
te verenigen met christen-zijn 
 gezien doordat de nadruk werd 
gelegd op de gezindheid
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Deze benadering lijkt hypocrisie nauwelijks te kunnen vermijden en 
wendt een zekere onverschilligheid ten aanzien van bezit voor waar de ar-
men desondanks niets van merken. Toch doet die benadering het tot op de 
dag van vandaag goed in sommige politieke beschouwingen. Clemens van 
Alexandrië schreef aan het eind van de tweede eeuw een preek: Wie is de 
rijke die gered kan worden? Deze vroegst bewaarde christelijke preek gaat 
niet toevallig over het al genoemde verhaal van de rijke jongeling. Clemens 
doet geweldig zijn best om te laten zien hoe diepzinnig het verhaal is. Het 
kan niet over gewone rijkdom gaan, waarvan de jongeling moest afzien, 
meent hij. Griekse filosofen vóór Jezus – Clemens is zeer erudiet – zeiden 
dat ook al. Het gaat om het afzien van hartstochten, van begeerte naar geld. 
Een rijke kan zijn geld immers voor goede zaken aanwenden. Er schuilt 
geen deugd in bedelarij en bepaalde zaken kunnen alleen met geld worden 
gerealiseerd, aldus Clemens, die op deze wijze bekwaam de angel uit het 
verhaal heeft gehaald. Het gaat om de gezindheid, niet om het reële bezit, 
stelt onze sterk door de stoa beïnvloede kerkvader.1

De heden ten dage zo populaire levenskunst put graag uit de stoïcijnse 
aansporing tot innerlijk evenwicht en ‘zorg voor jezelf ’, maar mist de 
Bijbels-profetische radicaliteit die voortkomt uit de zorg voor de ander. 
De filosoof Michel Foucault heeft veel geschreven over de ‘zorg voor zich-
zelf ’ en benadrukt dat het bij dit adagium, dat we van Socrates, de cynici 
en de stoa kennen, niet om egoïsme gaat.2 Het radicale profetische appel 
van de zorg voor de ander blijft echter een Bijbelse meerwaarde die de stoa 
niet kan bieden. Het criterium ligt niet langer bij mijzelf en mijn innerlijk 
evenwicht, maar bij het welbevinden van de ander.

Nog	eens:	het	genieten	van	bezit	en	het	schandaal	van	de	armoede

Keren we terug naar de eerstgenoemde Bijbelse benadering, dan zien 
we dat een belangrijk aspect intussen verloren is gegaan. Niet dat de 
profeten tegen bezit als zodanig zijn: de Bijbelse profeten kennen niet 

de radicale notie dat rijkdom per 
se corrumpeert. Het genieten van 
de oogst is volstrekt legitiem en de 
opbrengst van de goede vruchten 
der aarde wordt gezien als zegen 
van God. Deze notie heeft het 
jodendom bewaard, tot en met 
het filosofisch werk van de Frans-

joodse filosoof Emmanuel Levinas, die het genieten als de grondhou-
ding van de mens in de wereld naar voren brengt.

Belangrijk is niet slechts je in-
nerlijke evenwicht, maar veeleer 
je bereidheid om anderen te la-
ten delen in het genieten
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De profeten belasteren het genieten niet, benadrukken ook niet het 
innerlijk evenwicht, zoals de stoa en Clemens van Alexandrië dat doen, 
maar wijzen op het schandaal van de armoede in de samenleving. Daarmee 
wordt welke hypocrisie dan ook onmogelijk: belangrijk is niet slechts je 
innerlijke evenwicht, maar veeleer je bereidheid om anderen te laten delen 
in het genieten. De structuur van een feest dringt zich op; vieren doe je niet 
in je eentje, maar samen. Het lijkt ook de houding van Jezus te zijn, als hij 
dankbaar is voor de balsem die een vrouw over zijn voeten heeft gegoten. 
Dat volgens Judas dat geld beter aan de armen besteed had kunnen wor-
den, wordt door Jezus afgewezen! Het feit dat Jezus nog onder hen is, is 
reden genoeg voor vreugde en viering.

Besluit:	vier	houdingen	ten	opzichte	van	bezit

Ons betoog tot nu toe heeft vier verschillende posities opgeleverd: een ra-
dicale afwijzing van bezit ten gunste van de vrijheid van de armoede (Je-
zus); zorg voor de armen die bij wet geregeld is en niet louter afhankelijk 
is van individuele liefdadigheid (Talmoed);3 nadruk op de gezindheid in 
plaats van op bezit zelf (Clemens van Alexandrië); en tot slot genieten als 
basis voor samen leven. De geschiedenis van het christendom laat telkens 
verschillende gestalten van deze posities zien: van de armoedebewegingen 
in het voetspoor van Franciscus, waar armoede vrijwillig wordt gekozen, 
tot op de door Marx geïnspireerde bevrijdingstheologie die herverdeling 
van eigendommen eist en liefdadigheid afwijst ten gunste van structurele 
hervormingen.4 Het is interessant dat uitgerekend de radicaalste positie 
(begeerte als wortel van alle kwaad) momenteel in kringen van filosofen 
van de economie een revival doormaakt, nadat die decennialang als te ex-
treem en te wereldvijandig werd gemeden.

De filosoof René Girard leert ons dat begeerte niet door schaarste ont-
staat, maar veeleer door wat wij anderen zien begeren.5 Denk bijvoorbeeld 
aan de mode, die beslist niet uit fysieke noodzaak telkens verandert, maar 
duidelijk een vorm van nabootsen van bewonderde iconen is. Begeerte 
heeft dus kennelijk een sociale dimensie. Dat verklaart ook waarom de 
bonuscultuur – die wel op felle afwijzing kan rekenen, maar waarover nog 
te weinig is nagedacht – een sociale dimensie heeft: de bonussen moeten 
wel publiekelijk bekend zijn. Zouden de bonussen discreet worden over-
gemaakt op de bankrekening, dan zouden ze geen competitie en geen 
hiërarchie in de verhoudingen creëren. Girard ziet in de mimetische (na-
bootsende) begeerte de kern van onze samenleving. Het geweld dat dit uit-
eindelijk produceert zoekt naar een zondebok. Vandaar dat samenlevingen 
nooit zonder een zelf gecreëerde vijand lijken te kunnen. Verrassend: het is 
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Christus die dit zondebokmechanisme heeft kunnen doorbreken door zélf 
vrijwillig zondebok te worden. Dat is de erfenis en opdracht die christenen 
in Zijn voetspoor dienen waar te maken.

Richten we ons nog even op de economie: vader en zoon Skidelsky heb-
ben erop gewezen hoe de grote econoom Keynes één grote misrekening 
heeft gemaakt.6 Hij meende dat de industrialisatie ons geleidelijk aan een 
vierurige werkweek zou opleveren, zodat we zouden kunnen doen wat we 
graag willen. Inderdaad kon aan de basisbehoeften met een vierurige werk-
week worden voldaan, maar toen gebeurde iets opvallends: mensen die rijk 
waren gingen niet minder werken, maar méér. Vandaag de dag werken de 
mensen met het hoogste salaris ook het hardst: zestig uur of meer per week 
is geen zeldzaamheid. Praktisch gesproken zijn de nieuwe rijken degenen 
die tijd hebben, en niet degenen die geld hebben. Keynes kon niet voorzien 
dat de mens andere ambities heeft dan alleen genieten van het leven in 
vrije tijd als de basisbehoeften bevredigd zijn.

Aan elke economie ligt een vaak onuitgesproken mensbeeld ten grond-
slag. Het lijdt geen twijfel dat mimetische begeerte daarvan een belangrijk 

deel uitmaakt. Het is de religie die 
daarvoor in haar traditie een scherp 
inzicht heeft ontwikkeld. Het is aan 
ons om die harde les op ons toe te 
laten. De notie dat God de gever is 
van alle goeds relativeert het abso-
lute recht op eigendom. Eigendom 

wordt dan meer iets om met anderen te delen. Accumulatie van eigendom 
kan alleen worden verklaard door ongebreidelde begeerte, die eerder in 
overvloed dan in schaarste haar werk doet.

Aan elke economie ligt een  
vaak onuitgesproken  
mensbeeld ten grondslag
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De	sociale,	morele	en	institutionele	ordening van de middeleeuw-
se samenleving is niet te vergelijken met de onze. Het leven binnen de ban-
den van traditie en gewoonte, van gemeenschap en feodale orde contrasteert 
met onze individualistische, egalitaire samenleving. ‘Een machtige religie 
ontvouwt zich in alle dingen des levens en kleurt iedere impuls van de geest, 
elk onderdeel van de cultuur.’1 De feodale adel zwaait zijn scepter over een 
dunbevolkte lappendeken van akkers, weiden en wouden. Vanaf dit ontwa-
kende continent loopt een lange lijn naar onze huidige beschaving.

In deze bijdrage staat de vraag centraal welke invloed kloosters, steden 
en gilden hadden in het samenspel van economie en cultuur in de latere 
middeleeuwen. Zij laten alle drie goed zien hoe de middeleeuwse orde is 

De cultuureconomische 
betekenis van kloosters,  
steden en gilden: toen en nu

De auteur is jurist en econoom.

De betekenis van de middeleeuwen voor de vorming van 
Europa is groot. Ook in economisch opzicht lijkt dat het 
geval. Zo zorgden de kloosters voor een vruchtbare bodem 
voor economische groei, ontstonden de steden als een spon-
tane schepping, steunend op de vrij geaccepteerde solidari-
teit van de (ingezworen) burgers, en waren de gilden  dragers 
van vakmanschap, kennis en innovatie. Hoe kunnen de 
middeleeuwen, met hun belangrijke rol in het ontstaan van 
instituties, vrijheid binnen vaste kaders en regulering van de 
markt, ons in deze donkere economische tijden als een lich-
tend voorbeeld dienen?

door Gerrit Vis
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verweven met haar economie. Vanaf de tiende eeuw worden de eerste stap-
pen gezet op het pad van economische vooruitgang dat tot in onze tijd 
doorloopt. Wellicht zijn klooster, stad en gilde de onvermoede bronnen die 
de kiemkracht van de ontluikende economie kunnen verklaren. En als dat 
zo is, wat kunnen wij daar dan van leren?

Na een eerste verkenning van de middeleeuwse economie richten we 
onze blik op de kloosters. Deze liggen over het hele toenmalige Europa 
verspreidt. Vervolgens zien we gedurende de middeleeuwen de opleving 
van steden ten gevolge van de opbloeiende landbouw en handel. Kunnen 
we hier bijzondere oorzaken vinden? Als laatste valt een typisch econo-
misch fenomeen op: de gilden die in de middeleeuwen ontstaan. Is deze 
organisatievorm, die het zevenhonderd jaar volhield, echt zo slecht voor de 
economie als de klassieke economie ons leert?

Grondtrekken	van	de	middeleeuwse	economie

De middeleeuwse wereld is een agrarische samenleving. In Vlaanderen 
leeft rond 1300 ongeveer 85 procent van de bevolking op het platteland.2 
Met behulp van menselijke en dierlijke kracht wordt de strijd om het be-
staan geleverd. De horige is gebonden aan het land door traditie en betaalt 
de heer voor het gebruik van het land met arbeid, gewassen en soms geld. 
In ruil hiervoor beschermt de heer de horige in tijden van oorlog. De rech-
ten en plichten van landgebruik gaan via geboorterecht over van vader op 
zoon. Dit betekent niet dat de middeleeuwer heel zijn leven op één plek 
bleef. Integendeel, de middeleeuwer was uitzonderlijk mobiel: zijn heer 
kon hem binden aan een ander stuk grond, hij kon proberen ervandoor te 
gaan of hij trachtte zich juridisch vrij te maken.3

Het economisch denken is geconcentreerd op privaat bezit, het concept 
van een rechtvaardige prijs en hoe om te gaan met woeker.4 Een goede il-
lustratie is de omgang van Thomas van Aquino met privaat bezit. Volgens 
hem heeft de mens de natuurlijke heerschappij over externe zaken. Hij kan 
ermee omgaan als zijn eigen bezit. Hoe beargumenteert Thomas dat? Als 
eerste zet de mens zich meer in voor het verkrijgen van persoonlijk bezit 
dan voor het verkrijgen van zaken voor de gemeenschap. Ten tweede is het 
menselijk leven beter geordend als iedereen zelf zorg draagt voor iets wat 
van hemzelf is. En ten derde is er een vredevollere samenleving als ieder 
tevreden is met het zijne. Hoewel de mens de zaken bezit, moet hij ermee 
omgaan alsof ze van iedereen zijn, bijvoorbeeld door de ander in zijn no-
den te voorzien.5 Puttend uit enerzijds de Bijbel en anderzijds Aristoteles 
proberen de scholastici zo economische condities een plaats te geven die 
past bij de christelijke leer.
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Kloosters:	lichtbakens	in	een	ontwakend	Europa

Benedictus van Nursia kan worden gezien als de vader van het westerse 
monachisme. Als kluizenaar heeft hij zo’n aantrekkingskracht op aspirant-
monniken dat hij wel gedwongen is diverse kloosters te stichten. Uiteindelijk 
sticht hij in 529 het klooster van Monte Cassino. Om misstanden te voorkomen 
schrijft hij de Regula Benedicti, de invloedrijkste kloosterregel voor monni-
ken. Het esprit van de regel kan worden samengevat met ora et labora (bid en 
werk). De regel geeft aan het kloosterwezen een stabiele vorm en ziet een nut-
tige functie voor werk, want ledigheid is de vijand van de ziel.6 Onder Karel de 
Grote en zijn zoon Lodewijk de Vrome verspreidt dit benedictijnse monachis-
me zich in versneld tempo over Europa. Zij willen namelijk de religieuze een-
heid van het Karolingische rijk onderstutten met een netwerk van kloosters.7

Vanwege het streven naar afzondering en de onveiligheid van de vroege 
middeleeuwen ontstaan nieuwe kloosters vaak op afgelegen plaatsen. Deze 
kloosters worden in de loop der tijd niet alleen talrijker, maar ook steeds 
rijker. Uit het zogenoemde domesday book blijkt dat in het jaar 1085 onge-
veer een kwart van het Engelse rijk van Willem de Veroveraar in eigendom 
is van kloosters en kerken.8 Vorsten en edelen geven nog tijdens hun leven 
of bij testament grote delen van hun bezit aan kloosters. Welke redenen 
had de adel hiervoor? De verwachting van de naderende apocalyps rond het 
jaar 1000 zal hier zeker aan hebben bijgedragen. Dit geeft de kerk de moge-
lijkheid om de macht van de roofridders in te dammen en bijvoorbeeld de 
Godsvrede af te kondigen. Onder een zwak centraal gezag en een pausdom 
dat nog weinig macht uitoefende kunnen rijke abdijen veel (feodale) macht 
uitoefenen. Bijvoorbeeld Odilo, de abt van het machtige Cluny van 994 tot 
1049, is een vriend en raadsman van abten, pausen en koningen.9

De armoedebeweging van de elfde eeuw begint zich echter af te zetten 
tegen het luxueuze leven in de rijke kloosters. Deze beweging inspireert 
een hervorming van de geestelijkheid en leidt tot nieuwe ordes, zoals de 

cisterciënzers. Op de rand van de 
bewoonde wereld en het woud wor-
den nieuwe kloosters gesticht. Nieu-
we landbouwmethodes en intensie-
vere vormen van schapenhouderij 
worden ontwikkeld. Kloosters vor-
men de voorhoede in het introduce-
ren van technische innovaties als de 

molen, de karploeg en de smederij. Het voorzien in de eigen behoefte moet 
zo efficiënt mogelijk, teneinde zich geheel te wijden aan het werk Gods 
(opus Dei).10 Hoewel gericht op de eigen gesloten kloostergemeenschap, 

Kloosters vormden de voorhoede 
in het introduceren van techni-
sche innovaties als de molen,  
de karploeg en de smederij
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hebben de kloosters op deze wijze veel bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de landbouwproductie en daarmee aan de toenemende welvaart.

De bedelorde van de franciscanen ontstaat in het begin van de dertiende 
eeuw. Met hun liefde voor vrouwe armoede beïnvloeden zij de houding 
ten opzichte van bezit. Vanuit dezelfde armoedebeweging ontstaat de do-
minicaner orde. Deze streeft naar het bestrijden van ketterij en het ware 
apostolische leven. Al snel ontstaan connecties met de universiteiten, zoals 
Bologna en Parijs, waar de scholastiek zich ontwikkelt.11

De bouw van kerken en kathedralen vergt grote investeringen. Tijdens 
de elfde en twaalfde eeuw blijken de joden niet langer opgewassen tegen 
hun taak als geldschieters. Kooplieden zijn echter nog niet in staat om die 
rol over te nemen. De benedictijner kloosters met hun opgehoopte rijkdom 
nemen in deze periode de economische rol van financier op zich en zwenge-
len zo de economie aan. Kortom, de kloosters met hun vermogen, landbouw-
technieken en verspreiding over heel Europa hebben sterk bijgedragen aan 
een vruchtbare voedingsbodem waarop economische groei kon ontstaan.

Het	wonder	van	de	steden

Europa is bij de aanvang van de middeleeuwen een stedelijk tabula rasa.12 
De steden uit de oudheid waren ingekrompen tot kleine nederzettingen 
of volledig leeggelopen. Echter, de landbouw leeft op in de tiende en elfde 
eeuw. Steeds meer grond wordt gecultiveerd en in navolging van de kloos-
ters worden betere landbouwtechnieken toegepast. De bevolkingsomvang 
begint weer toe te nemen. Door overbevolking kan het platteland het zich 
veroorloven om mensen kwijt te raken aan de stad. Het product van deze 
groei is dan ook de wedergeboorte van de stad.13

Tussen stad en platteland ontstaat een arbeidsverdeling. Het platteland 
levert voedsel en grondstoffen, terwijl in de stad de ambachtelijke bedrij-
vigheid plaatsvindt en het politieke, economische en religieuze gezag 
zetelt. Een stad heeft noodzakelijkerwijs een markt nodig waarop de pro-
ducten van stad en platteland worden verhandeld. Op deze markt is er een 
concentratie van vraag naar voedsel en ruwe grondstoffen voor productie. 
Deze vraag creëert op haar beurt een groter en gediversificeerd aanbod, 
waardoor de handel over langere afstand op gang komt. Schaarse goede-
ren, zoals wijn, bijzondere houtsoorten en steen, worden op de stedelijke 
markt gebracht.14

In West-Europa neemt de wolproductie een hoge vlucht; in de steden 
wordt van deze wol kleding gemaakt. De lage landen vormen het centrum 
van deze lakenindustrie. Kleding, hout en wapens zijn de exportproducten 
die via havens aan de Middellandse Zee hun weg vinden naar Byzantium 
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en de islamitische wereld.15 Tegen deze achtergrond weet Venetië met 
al zijn wereldwijde handelscontacten zich te ontwikkelen tot een van de 
machtigste steden van Europa. De koopman van Venetië voer er wel bij. 
Zijn schepen kwamen terug met specerijen, luxueuze goederen, zilver en 
goud. Het is onder meer te danken aan het bastion Byzantium en de ker-
stening van de Noormannen dat Europa ontwaakt is. Dankzij de converge-
rende werking van de kerk wordt Europa een culturele eenheid en worden 
de destructieve krachten gericht op de buitenwereld.

In de elfde en twaalfde eeuw weten de steden zich hun vrijheid te ver-
werven. De stadskeuren en privileges worden zorgvuldig vastgelegd.16 
De unieke erfenis van de klassieke oudheid, de receptie van het Romeinse 
recht, draagt hier veel aan bij. Binnen de grenzen van de stad heerst een 
mentaliteit die afwijkt van de feodale buitenwereld. De stad is een spon-
tane schepping, steunend op de vrij geaccepteerde solidariteit van de (in-
gezworen) burgers. De stedelingen zijn vrij, ze hoeven geen lijfeigenschap 
of diensten te verrichten, ze hebben bewegingsvrijheid en kunnen zelf 
hun huwelijkskeuze maken. Dit bevordert een typische stedelijke ethiek 
met een eigen stadsrecht. Dit is ten opzichte van het plattelandsrecht mo-
derner, rationeler en kent een grote vrijheid van personen en goederen. Er 

zijn eigen bestuurs- en wetgevende 
organen en rechters. De stad orga-
niseert binnen haar grenzen haar 
eigen administratie, financiën en 
belastingwezen.17 Het echte wonder 
van de middeleeuwse stad is deze 
vrijheid. Met name in Duitsland, 

Vlaanderen en Italië gist het en kunnen steden volop experimenteren op 
politiek, sociaal en economisch terrein. De groei van handel en nijverheid 
is terug te voeren op deze vrijheid. Zo versnellen de steden de economische 
groei en zijn ze een belangrijke wegbereider voor de natiestaat.18

Het	geheim	van	de	gilden

De stedelijke samenleving biedt de juiste voedingsbodem voor het ont-
staan van de ambachtsgilden, die opkomen vanaf de twaalfde eeuw. Het 
gilde sluit ook aan bij de oude Germaanse traditie van vrije vereniging.19 
Er zijn verschillende ontwikkelingsfactoren te noemen. Naast urbanisatie 
moet er binnen de politieke verhoudingen ook ruimte zijn voor bottom-
up initiatieven. Vervolgens is er geletterdheid en organiserend vermogen 
nodig om het gilde te realiseren. Als laatste zijn in de stad familiebanden 
zwakker, waardoor er behoefte ontstaat aan andere organisatievormen.20

Het echte wonder van de 
middeleeuwse stad is de vrijheid
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Het gilde levert een aantal voordelen: klanten worden beschermd door 
de zelfopgelegde kwaliteitscontrole, ze hebben een stabiliserende werking 
op de markt, en ze zijn gunstig voor transactie- en organisatiekosten. De 
statuten bieden op hun beurt uitkomst bij handelsgeschillen (mediation), 
waarborgen de rechten van de koper en bevorderen contracten, die on-
zekerheid voorkomen.21 Gilden nemen ook een stuk sociale zekerheid op 
zich: ze beschermen de leden in geval van werkloosheid en armoede en 
zorgen voor hun weduwen en wezen. Daarnaast neemt het gilde ook actief 
deel aan het religieuze leven. De gildeleden waren trots op de bijdrage van 
hun gilde aan het algemeen belang. De jaarlijkse parades en processies 
werden gebruikt om dit aan de stadsgenoten te tonen.

Adam Smith uit echter grote kritiek op het gildewezen. Gilden beperken 
in zijn ogen concurrentie met als doel de prijs, het loon en de winst op te drij-
ven (rent seeking). Ten tweede beperkt de leertijd de werking van de arbeids-
markt; de gemiddelde leertijd in Engeland was bijvoorbeeld zeven jaar. De 
gilden zijn tevreden met hun winst, zijn verder lui, doen niet aan innovatie 
en zijn totaal overbodig.22 De kritiek leidde tot de neergang van de gilden 
aan het eind van de achttiende eeuw en bepaalde lange tijd het beeld van de 
gilden. In de afgelopen twee decennia is echter de discussie onder econo-
misch historici ontvlamd. Aan de ene kant is er het kamp dat vasthoudt aan 
het oude beeld,23 maar er klinken ook interessante nieuwe ideeën.24

Zo ziet Epstein het primaire doel van het gilde in het trainen van vakbe-
kwaamheid.25 De lange leertijd en wederzijdse rechten en plichten waren 
nodig om opportunisme van de meester en de leerling te voorkomen. Aan 
de opleiding kleeft het risico dat de meester de investeringskosten die hij 
daarvoor maakt niet kan terugverdienen. De leerling neemt eveneens een 
risico door zich te specialiseren in een bepaald vakgebied, en loopt het 
gevaar van uitbuiting als goedkope arbeidskracht. Een tweede functie van 
het leerlingsysteem was het vormen van een pool van vakbekwame gezel-
len over langere afstanden. Deze reizende gezellen konden inspelen op 
schommelingen in de vraag naar gespecialiseerde arbeid. Door het reizen 
droegen ze bij aan het verspreiden van kennis. Er ontstond een competitie-
ve sfeer waarin gilden probeerden gezellen met onbekende kennis binnen 
te halen. Gezellen werden bovendien geprikkeld om nieuwe kennis te ver-
werven om zo hun marktwaarde te verhogen. Ten derde konden de gilden 
als middel fungeren om deze kennis te gelde te maken. Het geheim van het 
gilde vervulde de functie van het het huidige (openbare) patent om kennis 
uit te nutten en zo innovatie te stimuleren. Als laatste laat de verdeling van 
eigendomsrechten van arbeid en kapitaal zien dat gilden de bedrijfsvorm 
zijn voor activiteiten met lage kapitaalkosten, een hoge graad van gespeci-
aliseerde arbeid en hoge kosten om het werkproces te monitoren. Veel van 



Gerrit	Vis

De cultuureconomische betekenis van kloosters, steden en gilden: toen en nu

47

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

het middeleeuwse ambachtswerk valt in deze categorie. Innovatie richt 
zich op het verlagen van kapitaalkosten en het verhogen van vakmanschap.

Richardson laat zien dat gilden waren gericht op het beperken van ri-
sico’s en het delen van vaste kosten.26 In moderne economische termen 
moeten gilden worden gekenschetst als monopsonie, monopolistische 
concurrentie en gereguleerde markten. Deze kunnen negatieve effecten 
hebben, maar in de gilden hadden de positieve effecten de overhand. 
In de middeleeuwse structuur zorgde monopsonie namelijk voor het 
opleiden van de beroepsbevolking en hiermee voor een versnelde accu-
mulatie van menselijk kapitaal. Monopolistische concurrentie zorgde 
voor concurrentie die vraag en aanbod richting evenwicht stuurde. Het 
verschil tussen marginale kosten en prijs komt ten goede aan de beden-
kers van nieuwe ideeën en stimuleert zo innovatie. Zeker in de middel-

eeuwse situatie met een onderont-
wikkelde kapitaalmarkt, een laag 
niveau van sparen en kleine onder-
nemingen. Gewaarborgde eigen-
domsrechten en het uitbannen van 
marktmanipulaties verlaagden de 
onzekerheid voor kooplieden.

We kunnen concluderen dat de 
gilden in de middeleeuwse context een uitstekend middel waren voor het 
borgen van kennis en vakmanschap. Ze zorgden voor de uitbarsting van 
productinnovatie en handelsexpansie van de middeleeuwen.

Besluit

De wortels van onze economie reiken diep in de middeleeuwse wereld. 
Het christendom speelde een sleutelrol, wat onder meer tot uitdrukking 
kwam in de kloosters, die zorgden voor een vruchtbare bodem voor de 
middeleeuwse economische groei. Dit leert ons dat in roerige tijden der-
gelijke stabiele organisaties houvast kunnen bieden. Zij bezitten de kracht 
om nieuwe impulsen aan de samenleving te geven. Het kenmerkende van 
de middeleeuwse stad was vrijheid en solidariteit. Hiermee werd de stad 
een belangrijke aanjager van de economische wederopstanding van de 
middeleeuwen. Dit kan een handvat bieden om hedendaagse stedelijke 
problematiek aan te pakken. Solidariteit als bindweefsel van de gemeen-
schap. Tot slot laat de rehabilitatiethese zien dat gilden ten onrechte wor-
den weggezet als economisch inefficiënt. Als centra van kennis en kunde 
vormden zij broedplaatsen van innovatie. De meester-gezelverhouding is 
een juiste methode om kennis en ook waarden over te dragen als het gaat 

In de middeleeuwse context 
waren de gilden een uitstekend 
middel voor het borgen van ken-
nis en vakmanschap
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om vakmanschap. Oudere werknemers kunnen zich prima in deze rol 
profileren. Kennis en waardeoverdracht kunnen ook van grote betekenis 
zijn in een ontspoorde financiële sector. De gesignaleerde middeleeuwse 
houding ten opzichte van bezit kan ook voor deze tijd heilzaam zijn. Alleen 
een verantwoordelijke en duurzame omgang met eigen bezit draagt bij 
aan het algemene belang van de samenleving. De middeleeuwen, met hun 
belangrijke rol in het ontstaan van instituties, vrijheid binnen vaste kaders 
en regulering van de markt, kunnen ons zo in verschillende opzichten als 
lichtend voorbeeld dienen in deze donkere economische tijden.
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Sommige	zaken	zijn	intuïtief	eenvoudig te begrijpen maar moeilijk 
te definiëren. Een voorbeeld is de ‘tijd’. Wanneer niemand je ernaar vraagt, 
zo luiden Augustinus’ bekende woorden, weet je wat het betekent, maar 
als je het aan iemand moet uitleggen niet meer. Hetzelfde lijkt op te gaan 
voor het begrip ‘economie’. Een kind voelt al aan wat ermee wordt bedoeld, 
maar de term laat zich lastig vastpinnen. De gedachte van een economie als 
domein dat samenvalt met de samenleving is overigens een betrekkelijk 
recente uitvinding. De filosoof Charles Taylor laat in zijn boek A secular 
age mooi zien hoe de economie pas in de zeventiende en achttiende eeuw 
onderdeel werd van de sociale beeldvorming, dat wil zeggen de manier 
waarop mensen zich hun sociale bestaan voorstellen. Naast dat het eco-
nomische een van haar belangrijkste doelstellingen werd, ging men de 

Ongelijkheid als grondslag  
van de economie

De auteur is promovendus aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universi-
teit Rotterdam en doet onderzoek naar opvattingen van goddelijke voorzienigheid 
in het vroegmoderne economische denken.

De economie functioneert bij de gratie van schaarste en onge-
lijkheid. Hoewel sommige ideologieën hierin hun vertrek-
punt nemen om een utopisch gelijkheidsideaal na te jagen, is 
in de geschiedenis van het denken veel vaker geprobeerd aan 
de verschillen tussen mensen en landen een hogere betekenis 
toe te dichten. In de schepping zijn bewust niet alle noodza-
kelijkheden van het leven toegewezen aan alle gebieden van 
de aarde, maar ze zijn ongelijk verdeeld over de landen om 
de mensen aan te zetten tot handel. Dit ‘filantropische plan’ 
beoogt door het creëren van wederzijdse behoeften onderling 
contact en samenwerking te stimuleren.

door Joost Hengstmengel
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samenleving zelf als een ‘economie’ zien, ofwel een terrein van productie, 
verdeling en consumptie met een eigen dynamiek en eigen wetmatig-
heden.1 Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er daarvoor geen economieën 
bestonden. Het zogenoemde economische probleem is immers van alle 
tijden en het is aannemelijk dat mensen elkaar altijd al hebben opgezocht 
om samen te werken en de vruchten van hun arbeid te verhandelen. Diep 
verankerd in de menselijke natuur, zo stelt Adam Smith, bevindt zich een 
neiging tot ruilen, handelen en het uitwisselen van het ene goed tegen het 
andere die bij geen enkele diersoort wordt aangetroffen.2

Eenheid	in	verscheidenheid

Eenvoudiger dan haar te definiëren, is vast te leggen wat de grondslagen 
zijn van de economie (waarbij ik een ‘economie’ voor het gemak voorstel 
als een situatie waarin twee of meer individuen deelnemen aan onderling 
economisch verkeer). Zonder twijfel is allereerst schaarste de belangrijk-
ste bestaansrede voor de economie. Als de productiefactoren onbeperkt 
voorhanden zouden zijn en de mens zonder moeite zelf in al zijn behoeften 
zou kunnen voorzien, is er geen noodzaak tot uitwisseling van goederen en 
diensten. Diverse middeleeuwse theologen stellen dan ook terecht vast dat 
er te midden van de overvloed van het Bijbelse paradijs geen (ruil)handel 
nodig was en dat de oorsprong van de economie dus na de zondeval ligt. 
Een tweede grondslag, die centraal zal staan in deze bijdrage, is ongelijk-
heid. Een belangrijke reden waarom mensen een beroep doen op de econo-
mische activiteit van anderen is dat zij niet al het noodzakelijke zelf kun-
nen produceren. Dit niet alleen vanwege de zojuist genoemde schaarste, 
maar ook omdat niet iedereen is begiftigd met dezelfde (aangeboren) 
talenten en (aangeleerde) vaardigheden. Mensen zijn met andere woorden 
ongelijk. Deze ongelijkheid is weliswaar geen noodzakelijke voorwaarde 
voor een economie, maar wel hetgeen dat haar de typische dynamiek geeft. 
Een economie, en meer specifiek een markteconomie, zal pas tot bloei ko-
men wanneer verschillende typen mensen hun eigen roeping volgen.

Aan deze verschillen tussen mensen werd vanouds een hogere betekenis 
toegekend. Hun specifieke talenten en aanleg, zo was de gedachte, zijn hun 
bewust door de goden, de Natuur of God toebedeeld. Het evidentst was dit 
wel bij de man en de vrouw. Aristoteles stelt in de aan hem toegeschreven 
tekst Oeconomica reeds dat God de mannelijke en vrouwelijke natuur ge-
schikt gemaakt heeft voor een partnerschap door hen te voorzien van onder-
scheiden vermogens die bij andersoortige taken van pas komen. Maar ook 
in een breder gemeenschapsverband werd een dergelijke ‘voorzienigheid’ 
opgemerkt. In de dialoog De staat laat Plato zijn leermeester Socrates filoso-
feren over een denkbeeldige stadstaat die ontstaat omdat de inwoners niet 
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zelf in al hun behoeften kunnen voorzien en vanuit eigenbelang besluiten 
om samen te werken. Deze samenwerking baat hen omdat niet alle inwoners 
gelijk zijn, maar ‘van nature’ verschillen. Door zich toe te leggen op de taken 
die passen bij hun ‘natuurlijke aanleg’ draagt ieder het zijne bij aan de stads-
economie. De van boven bewerkte ongelijke verdeling van kwaliteiten, die 
we overigens ook aantreffen bij andere antieke schrijvers, zoals Homerus, 
beoogt met andere woorden de mens aan te zetten tot samenleven en -wer-
ken. Een gedachte die met graagte door de kerkvaders en de latere scholas-
tieke theologen werd geïntegreerd in het christelijke denken.

Ze was echter niet geheel vreemd aan de Heilige Schrift. Thomas van 
Aquino maakt ons er in zijn Quaestiones quodlibetales op attent dat ook het 
Nieuwe Testament diverse malen spreekt over de christelijke gemeente 
als een lichaam waarvan de afzonderlijke leden verschillende taken heb-
ben die bijdragen aan het geheel. In de brief aan de Korintiërs wordt zelfs 
gesproken van een ‘verscheidenheid in genadegaven’ en een ‘verscheiden-
heid in bedieningen’ die door de Geest onder de mensen zijn uitgedeeld. 
Vanzelfsprekend gaat het hier om geestelijke gaven en niet om talenten 
voor het arbeidzame leven, maar dergelijke passages zijn de eeuwen 
door wel met de economie in verband gebracht. Zo ook door Thomas van 
Aquino, die de verschillen in menselijke beroepen vergelijkt met de ver-
schillende taken van de delen van een lichaam. Het is dankzij de goddelijke 
voorzienigheid, zo redeneert hij, dat mensen worden gekenmerkt door 
verschillende neigingen tot de ene of de andere vorm van levensonder-
houd. Door hen ongelijk te bedelen en hen te laten samenwerken is nooit 
iemand geheel verstoken van die dingen die noodzakelijk zijn voor het 
verwerven van het dagelijks brood.

De ongelijkheid tussen mensen maakt enerzijds dat zij in economische 
zin afhankelijk zijn van anderen. De individuele mens kan in zijn leven 
niet alle vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om in al zijn behoeften 
te voorzien. Hij zal dus met zijn arbeid of de vruchten van zijn arbeid moe-
ten verwerven wat hijzelf niet kan produceren. Anderzijds vormt mense-
lijke ongelijkheid de basis voor arbeidsdeling. Juist de verschillen tussen 
mensen maken het aantrekkelijk om iedereen zich te laten specialiseren in 
die taken en beroepen die aansluiten bij hun specifieke aanleg en talenten. 
Langs deze weg zal er een groter en beter aanbod van producten en dien-
sten zijn dan wanneer iedereen probeert om volledig in het eigen levenson-
derhoud te voorzien. Deze wijsheid is niet voor het eerst opgemerkt door 
Adam Smith, zoals soms wel wordt beweerd, maar is de hele geschiedenis 
door opgetekend door wijsgeren en theologen. Overigens zagen niet alleen 
christenen in de maatschappelijke arbeidsdeling een uiting van Gods zorg 
voor mensen. Ook een moslimgeleerde als Ibn Khaldun relateert haar aan 
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Allah. Waar de dieren vooral zijn bedeeld met kracht en middelen om zich 
te verdedigen, ontvingen de mensen verstand en handen om verschillende 
ambachten uit te oefenen, aldus de middeleeuwse schrijver. Samenwer-
king is onontbeerlijk voor de mens, en vormt mede de grondslag voor sa-
menleving en beschaving.3

Alle	mensen	worden	broeders

De onvolkomenheid van mensen is van meet af aan in verband gebracht 
met de verschillen tussen landen. Net zoals mensen ongelijk delen in de 
goddelijke gaven, zouden ook hele landen ongelijk bedeeld zijn, maar dan 
op het niveau van bodemschatten en natuurproducten. In de oudste uit-
spraak die ons over deze thematiek bekend is, trekt de historicus Herodo-
tus reeds deze parallel. Geen enkele mens, zo schrijft hij in de vijfde eeuw 
voor Christus, kan alle goede dingen tegelijkertijd bezitten, net zoals geen 
enkel land zelfvoorzienend kan zijn in wat het produceert: het bezit het 
ene, en heeft gebrek aan het andere. De erkenning van de objectieve, door 
de natuur gegeven verschillen tussen landen en streken was een heuse 
constante in het Grieks-Romeinse denken. Zo is de gedachte dat dezelfde 
aarde niet alles voortbrengt onder meer terug te vinden in de gedichten 
van Ovidius en Vergilius. Vooruitblikkend op het toekomstige gouden 
tijdperk merkt de laatste ergens op dat er ooit een moment zal komen dat 
de handel overzee zal stoppen omdat al het land alles zelf zal produceren. 
Dit omnis fert omnia tellus, dat al het land alles voortbrengt, werd in latere 
tijden omgevormd tot een ontkennende leuze en aldus verheven tot de 
grondslag van internationale handel.

Hoewel men al vroeg bekend was met natuurlijke factoren die de econo-
mische verschillen tussen landen kunnen verklaren, werd ook deze onge-
lijkheid niet als iets toevalligs gezien. De toon werd gezet door de Griekse 
retor Libanius van Antiochië in de vierde eeuw na Christus. In een van zijn 
oraties prijst hij een tweetal keizers die de internationale handel weer in 
ere hebben hersteld en daarmee beantwoorden aan de bedoelingen van de 
Schepper. Deze had bij de schepping bewust niet alle noodzakelijkheden 
van het leven toegewezen aan elk gebied van de aarde, maar ze ongelijk 
verdeeld over de landen om de mensen aan te zetten tot handel. Dit ‘fi-
lantropische plan’ beoogde door het creëren van wederzijdse behoeften 
onderling contact en samenwerking te stimuleren. Libanius’ theologische 
interpretatie van internationale handel vond via zijn leerlingen, de kerk-
vaders Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysosto-
mus, ingang in de lange christelijke traditie (de laatste theoloog bij wie ik 
een toespeling op het thema ben tegengekomen is verrassend genoeg Abra-
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ham Kuyper). De gedachte van een hoger plan achter wereldhandel steun-
de weliswaar op geen enkel Schriftuurlijk bewijs, maar sloot niettemin aan 
bij de tendens om overal goddelijke bedoelingen achter te zoeken.4

Het denken over de hogere betekenis van economische ongelijkheid 
voor de wereldhandel bereikte een climax in de achttiende-eeuwse ver-
lichting. Nog altijd werd de oorsprong van deze handel toegeschreven aan 

God, niet in de laatste plaats omdat 
Hijzelf tevens de scheepsbouw en 
scheepvaart aan Noach geleerd zou 
hebben. Economische auteurs van 
ongeacht welke religieuze stro-
ming kwamen woorden tekort om 
deze uitingen van de goddelijke 
voorzienigheid te roemen. Boven 
wederzijdse solidariteit uit werd 

grensoverschrijdende handel zelfs geacht te kunnen leiden tot een broe-
derschap der volken. Waar mercantilistische auteurs (die hun pen ten 
dienste stelden van de verrijking van de eigen natiestaat) het idee van een 
goddelijke oorsprong van internationale handel nog gebruikten als een 
rechtvaardiging van handel met concurrerende landen op zich, werd het 
steeds vaker een argument voor handelsvrijheid en later ook volledige vrij-
handel. Handelsbarrières zouden ingaan tegen het voorzienige plan, daar 
zij de door God gewilde internationale uitwisseling belemmeren. Landen 
waren naar men meende niet geroepen om onderlinge verschillen op te 
heffen of te misbruiken, maar om te komen tot één wereldwijde handel 
waarin iedereen deelt in de rijkdommen van de schepping.

Vanaf de achttiende eeuw werd bovendien steeds vaker gewezen op de 
voordelen van een internationale arbeidsdeling. Het feit dat landen op 
andere wijze door de Allerhoogste gezegend waren, maakte onderlinge 
handel niet alleen noodzakelijk maar ook voordelig. Uit deze goddelijke 
vingerwijzing werd dan ook opgemaakt dat landen zich zouden moeten 
concentreren op die industrieën waarin zij een natuurlijk voordeel heb-
ben ten opzichte van andere landen. In plaats van te streven naar autarkie 
en daarbij wezensvreemde bedrijfstakken te introduceren en in stand 
te houden, konden landen zich beter specialiseren. De landsproductie 
zou de binnenlandse vraag dan weliswaar ver overtreffen, maar kon ver-
volgens worden geëxporteerd in ruil voor producten die niet op eigen 
bodem voorkomen. Op deze manier zullen er in een land meer en kwalita-
tief betere producten voor de bevolking voorhanden zijn, afkomstig van 
zowel lokale als buitenlandse markten, dan wanneer het zou streven naar 
zelfvoorzienendheid.

Het denken over de hogere 
 betekenis van economische 
 ongelijkheid voor de wereld-
handel bereikte een climax in de 
achttiende-eeuwse verlichting
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Niet	bij	brood	alleen?

Het idee van een door God gewilde arbeidsdeling op zowel lokaal als inter-
nationaal niveau bleef voortleven in de negentiende eeuw. Het raakte ech-
ter langzaam ondergesneeuwd door allerhande technisch-economische 
discussies. Wat bleef was de erkenning dat ongelijkheden tussen mensen 
en landen geen probleem maar een potentieel voordeel zijn.

Tot slot, wat kunnen we nu van deze historische wetenswaardigheden 
leren?5 Twee lessen kunnen worden getrokken. De eerste is dat het gelijk-
heidsideaal niet in alle gevallen opgaat. Ongelijkheid tussen mensen en 
landen kan worden gezien als de rationale van de nationale economie en 
de wereldeconomie. Op nationaal niveau is het dus zaak om diversiteit 
binnen de beroepsbevolking aan te moedigen. Een dergelijke verscheiden-
heid in beroepen die aansluit bij de talenten van mensen vergroot de soci-
ale cohesie en bevordert mogelijk de welvaart. Wat buitenlandse politiek 
betreft zal het economisch beleid niet gericht moeten zijn op een streven 
naar zelfvoorzienendheid, maar op uitwisseling. Landen kennen een eigen 
economische geschiedenis, worden gekenmerkt door specifieke geografi-
sche en klimatologische omstandigheden, en hebben andere grondstoffen 
en bodemschatten tot hun beschikking. Een internationale arbeidsdeling 
waarbij landen zich specialiseren in die bedrijfstakken en sectoren waarin 
zij een competitief voordeel hebben, is daarmee in potentie lonend.

De tweede les is van levensbeschouwelijke aard. Uit de manier waarop 
door de eeuwen heen tegen de rol van ongelijkheid in het economisch 
verkeer is aangekeken blijkt hoezeer aan de economie een hogere bete-
kenis werd toegekend. Men was ervan overtuigd dat God juist verschil-
len tussen mensen en landen wil gebruiken om hen via arbeidsdeling 
en handel aan te zetten tot wederzijds contact, vriendschap en zelf 
een broederschap der volken. Hoezeer sommige van deze ideeën ook 

gekleurd zijn door een utopisch 
verlichtingsdenken, van belang 
blijft de grondgedachte dat ons 
economisch handelen meer is dan 
een puur materiële strijd tegen de 
schaarste. Ook zoiets alledaags als 
de economie kan worden gezien 
als een relationeel domein waarin 
het mens-zijn tot zijn recht kan 

komen. Het is waar dat de mens niet kan leven bij het spreekwoordelijke 
brood alleen. De productie, distributie en consumptie van dit dagelijks 
brood kunnen echter wel deel uitmaken van een zinvol leven, zeker wan-

Ook zoiets alledaags als de 
 economie kan worden gezien  
als een relationeel domein  
waarin het mens-zijn tot zijn 
recht kan komen
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neer zij leiden tot solidariteit en samenwerking. Een dergelijke economie 
heeft inderdaad iets goddelijks.

 Noten

1 Charles Taylor, A secular age. Cam-
bridge: Belknap Press of Harvard Uni-
versity Press, 2007, p. 176 e.v.

2 Zie hoofdstuk 2 van het eerste boek van 
An Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations (1776).

3 De opvatting van Aristoteles over de 
ongelijkheid van mannen en vrouwen is 
te vinden in hoofdstuk 3 van het eerste 
boek van de Oeconomica (1343b). Het 
relevante gedeelte uit Plato’s dialoog 
staat in boek 2 van zijn Politeia (369b-
374e). Thomas van Aquino schrijft over 
de verschillende aanleg van mensen 
in vraag 7 van de zevende afdeling van 
zijn Quaestiones quodlibetales. Vgl. zijn 
Summa contra gentiles, bk. 3, dl. 2, h. 134. 
Ibn Khaldun zet zijn theorie uiteen in 
het eerste hoofdstuk van de Muqaddima.

4 Herodotus’ opmerking over de onge-
lijkheid van mensen en landen staat 
in boek 1 van zijn Historiès apodeksis. 

Ovidius en Vergilius refereren aan de 
verschillende bodemgesteldheden in 
respectievelijk Ars amatoria en Geor-
gica. De oratie van Libanius waarnaar 
wordt verwezen is zijn 59e, gericht aan 
keizer Constantius en Constans (‘Basi-
likos eis Konstantion kai Konstanta’). 
Kuypers toespeling op het thema is te 
vinden in het derde, praktische deel 
van zijn De gemeene gratie (Amsterdam: 
Höveker & Wormser, 1904, p. 430).

5 De historische thema’s uit deze bij-
drage zullen veel uitgebreider aan 
bod komen in het proefschrift waar ik 
aan werk. Twee ‘standaardwerken’ op 
hetzelfde terrein zijn: Ernst Oberfoh-
ren, Die Idee der Universalökonomie 
in der französischen wirtschaftswis-
senschaftlichen Literatur bis auf Turgot. 
Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1915; 
en Jacob Viner, The role of providence in 
the social order. An essay in intellectual 
history. Philadelphia: American Philo-
sophical Society, 1972.



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

56

De	instrumentele	rede	wordt	door de Canadese filosoof Charles Tay-
lor omschreven als ‘de rationaliteit waarvan wij gebruikmaken wanneer 
wij berekenen wat de meest economische toepassing van middelen is voor 
een gegeven doel’.1 In onze westerse kapitalistische samenleving wordt 
dit doel doorgaans economisch ingevuld. Het betreft dan bijvoorbeeld 
het maximaliseren van economische groei, winst of productiviteit. Deze 
doelen zijn goed kwantificeerbaar en lenen zich er daarom goed voor om 
op een mathematische, calculerende manier te worden nagestreefd. Maar 
dit heeft ook een keerzijde: door het succes lijkt het een verplichting te zijn 
geworden. Economische deugden zijn wij als morele deugden gaan zien. 
Om met de Tsjechische econoom Tomáš Sedláček te spreken is er sprake 
van ‘omgekeerde normativiteit’: wij vertellen niet meer wat de economie 

De dominantie van de 
instrumentele rede

De auteur heeft filosofie en economie gestudeerd en is redacteur van christende-
mocraat.nl.

Wij vertellen niet meer wat de economie moet doen, de econo-
mie is ons gaan dicteren wat wij moeten doen. Die ontwikke-
ling komt voort uit een brede maatschappelijke trend, name-
lijk de toenemende dominantie van de instrumentele rede. 
Deze manier van denken heeft niet alleen voor economisering 
gezorgd, maar heeft ook ons waardepatroon beïnvloed. Met 
andere woorden: het is deel gaan uitmaken van wat wij van 
waarde vinden. Als de instrumentele rede niet wordt inge-
perkt, komt de menselijke waardigheid in het geding. Dan 
ontstaat namelijk het gevaar dat wij elkaar instrumenteel 
gaan behandelen.

door Ruben Bakker
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moet doen, de economie is ons gaan dicteren wat wij moeten doen.2 Dus 
in plaats van dat wij de economie gebruiken om onze (menselijke) doelen 
te realiseren, zijn wij bezig de economie tevreden te stellen door produc-
tiever en effectiever te zijn en voor zo veel mogelijk economische groei 
te zorgen. De Amerikaanse moraalfilosoof Michael Sandel spreekt in dit 
verband van een overgang van een ‘markteconomie’ naar een ‘marktsa-
menleving’. Waar in een markteconomie de markt (slechts) dienend is, zijn 
in een marktsamenleving ‘marktwaarden’ gaan gelden die een ‘way of life’ 
representeren.3 Sandel ziet dit marktdenken terug in alle domeinen van de 
samenleving: in het onderwijs, de volkshuisvesting, de gezondheidszorg, 
bij sociale verzekeringen, in de opvoeding, bij milieukwesties en zelfs bij 
de rechterlijke macht.4

Instrumentalisme	in	het	politieke	discours

Het enorme belang dat aan de economie en de economische groei wordt 
gehecht is vooral in de politiek te merken. De laatste decennia is in westerse 
samenlevingen de overheid haar legitimiteit steeds meer gaat ontlenen aan 
het bevorderen van de economische groei. Dit is veelal het centrale doel van 
het overheidsbeleid geworden. Zowel in tijden van overvloed als in tijden 
van schaarste wordt naar meer economische groei gestreefd. En als de eco-
nomische groei tegen blijkt te vallen, ontstaat er lichte paniek. Wat ook op-
vallend is, is het belang dat wordt gehecht aan de doorberekening door het 
Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s. Het lijkt dan wel alsof 
de koopkrachtplaatjes, het verwachte begrotingstekort en de verwachte 
werkgelegenheid belangrijker zijn dan de waarden en samenlevingsvisie 
waar een bepaalde politieke partij voor staat. Dit is exemplarisch voor het in-
strumentalisme dat heerst in het politieke discours. Het voor elkaar krijgen 
van bepaalde doelen staat dan voorop. De politiek is er vooral om te ‘leveren’. 
Soms is dit bijna onvermijdelijk, want als een kabinet niet op ideologische 
pretenties is af te rekenen, blijft slechts het beoordelen op basis van het be-
reiken van beloofde doelen over. Zonder samenlevingsvisie blijft er slechts 
een technische discussie over die gevoerd wordt met termen als ‘haalbaar-
heid’, ‘houdbaarheid’ en ‘efficiëntie’, terwijl het juist de rechtvaardigheids-
kwesties zijn waar de overheid in hoort uit te blinken. Dit zijn geen kwesties 
van maximalisatie, maar van proportionaliteit.

Slachtoffers	van	een	goedlopende	economie

Het belang dat gehecht wordt aan de economie en economische groei moet 
in samenhang gezien worden met de opkomende individualisering. Econo-
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mische groei lijkt ons namelijk beter in staat te stellen om onze individuele 
doelen te bereiken. Het bijdragen aan de economie – de ‘hardwerkende 
Nederlander’ – wordt daarom als een vorm van solidariteit gezien. De eco-
nomie is, dankzij het geloof in de zogenoemde invisible hand, een samen-
bindend doel geworden, met als motto: ‘Iedereen voor de economie, en de 
economie voor ons allen.’ Maar waar dit doel toe leidt, is onzeker. Zo zegt 
economische groei niets over de inkomensverdeling, of zelfs maar over 
het geluk van de bevolking van een land. Volgens Sedláček is de nadruk op 
economische groei dan ook bovenal een bewijs van doelloosheid: ‘Indien de 
economie haar doel verliest, dan blijft er alleen maar groei over als doel.’5

Het groeien wordt dan dus een doel op zich. Maar wat zegt dit over 
de personen in onze samenleving die niet kunnen meekomen, de zoge-
noemde ‘onrendabele personen’? Zijn deze minder waard? Het is belang-
rijk om te beseffen dat een marktwaarde slechts een uitdrukking is van de 
instrumentele waarde van iets op een bepaald moment. Een markt heeft 
dus niet noodzakelijkerwijs een rechtvaardige uitkomst. Doordat van ar-
beid, dieren en de natuur op de markt doorgaans slechts de instrumentele 
waarde wordt erkend, zijn ze verworden tot grondstoffen. Arbeid wordt 
dan gezien als ‘human capital’ dat ‘efficiënt’ moet worden ingezet, met alle 
gevolgen van dien. Hoewel de markt dan nog steeds ‘goed’ functioneert, 
kan er sprake zijn van schrijnend onrecht. Misschien wel het nijpendste 
voorbeeld hiervan vormt de hedendaagse slavernij, waarbij personen te-
gen enorm lage (doch marktconforme) salarissen onder mensonterende 
omstandigheden ‘vrijwillig’ aan het werk worden gezet. Dit laat zien dat 
de instrumentele rede ervoor kan zorgen dat wij elkaar instrumenteel gaan 
behandelen. De markt lijkt zich als ordeningsmechanisme te beperken tot 
instrumentele, economische deugden zoals efficiëntie, productiviteit en 
maximalisatie. Zeker wanneer het mensen aangaat, zouden deze moeten 
worden aangevuld met deugden als rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Het	mensbeeld	achter	de	instrumentele	rede

Het begrenzen van de markt en van de economisering moet niet opgevat 
worden als vrijheidbeperkend, maar juist als bevrijdend. Het gaat er na-
melijk om dat de economie dienend is aan de mens, en niet omgekeerd. 
Toch wordt er nog steeds alom volgens economische logica geredeneerd. 
Het volgende voorbeeld maakt dit meteen duidelijk. Een gemakkelijke 
manier om de economie fors te laten groeien is door het aantal vrije dagen 
te verminderen. Toch zijn er weinig mensen te vinden die hiervoor zouden 
pleiten. Daarnaast is zo’n beetje het grootste compliment dat je aan iets 
kan geven dat het ‘onbetaalbaar’ is.
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Waarom wordt er dan toch nog zo economisch geredeneerd? De crux 
schuilt erin dat de instrumentele rede ook heeft geleid tot een economise-
ring van ons mensbeeld: de zogenoemde homo economicus heeft zijn intre-

de gedaan. Hierbij wordt uitgegaan 
van, zoals Taylor het noemt, een ‘ato-
mistische ik’.6 Het individu is hier-
door aan niets gebonden, niet aan 
zijn medemens en niet aan morele 
grenzen; er is sprake van volledige 
waardevrijheid.7 Maximalisering 
van zijn eigen nut blijft dan over. Het 
moderne gebod is om het maximale 
uit het leven te halen. Alles wat het 

individu omgeeft (de natuur, de medemens) wordt dan instrumenteel aan 
zijn eigen ‘zelfontplooiing’.

Hoewel de homo economicus door de sociale wetenschappen al als ach-
terhaald wordt gezien, is de aanpassing veelal beperkt gebleven tot een 
nuancering. Men stelt dan dat de mens niet volledig rationeel is en niet 
alleen bezig is met het nastreven van wat voor hemzelf nuttig is. Wat echter 
nodig is, is een ander vertrekpunt, namelijk dat van de geroepen mens: de 
mens heeft niet slechts anderen nodig, de mens is er omwille en dankzij de 
ander. Over wat de roeping van de mens precies is valt veel te zeggen, maar 
het houdt in ieder geval het menswaardig behandelen van de medemens 
in. Dit ‘menswaardig behandelen’ kan negatief gedefinieerd worden als ‘de 
ander niet onderdrukken voor je eigen gewin’, de ander dus niet (slechts) 
instrumenteel behandelen. Maar hoe kan dit verwezenlijkt worden in een 
samenleving waarin de instrumentele rede dominant geworden is?

Tegenkrachten

Het recept tegen de dominante instrumentele rede is eigenlijk vrij simpel. 
Het gaat namelijk om (1) het (her)waarderen van alles wat wel van waarde is, 
maar niet instrumenteel te benaderen is, en om (2) het minder instrumen-
teel behandelen van wat wel instrumenteel te benaderen is. Behulpzaam 
hierbij is een aantal tegenkrachten die al in de samenleving aanwezig zijn. 
Hiervan zal ik er drie kort behandelen: kunst en cultuur, het maatschap-
pelijk middenveld, en sociale instituties. Deze hebben gemeenschappelijk 
dat ze alle drie voor iets staan wat boven het individu uitstijgt, een verbin-
dend element vormen en ten diepste niet instrumenteel zijn.

Kunst en cultuur worden voor de opvoeding vaak erg belangrijk ge-
vonden en daar is een goede reden voor. Ze leren ons namelijk waardering 

Het begrenzen van de markt 
moet niet opgevat worden als 
vrijheidbeperkend, maar als 
bevrijdend: de economie moet 
dienend zijn aan de mens, en 
niet omgekeerd
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op te brengen voor wat niet van instrumentele, maar wel van esthetische 
waarde is. Ook draagt culturele vorming (Bildung) bij aan ons oordeelsver-
mogen. We leren ons namelijk te verhouden ten opzichte van wat anderen 
waardevol genoeg hebben gevonden om te behouden dan wel te bewaren.8 
Dit oordeelsvermogen kan zich vervolgens niet alleen richten op de doelen 
die men met de instrumentele rede hoopt te behalen, maar kan ook het 
gebruik van de instrumentele rede zelf ter discussie stellen.

Het maatschappelijk middenveld vormt een tegenkracht tegen de do-
minantie van de instrumentele rede omdat niet een individueel doel, maar 
een gemeenschappelijk doel centraal staat. Vanwege deze gezamenlijk-
heid neemt de neiging af om elkaar instrumenteel te behandelen. Er wordt 
uitgegaan van een eigen waardeoriëntatie die – in tegenstelling tot bij de 
staat en de markt – niet machtsgericht en niet commercieel gericht is.9 Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau richt zich dan ook op (het versterken van) 
het maatschappelijk middenveld als manier om een antwoord te bieden op 
het fenomeen van de ‘calculerende burger’.10

Als laatste tegenkracht noem ik de sociale instituties. In het bijzonder doel 
ik dan op het gezin, het huwelijk, de rechtsstaat, de zondagsrust en scholen en 
universiteiten. Elke van deze instituties heeft haar eigen normerende karakter. 
Waarden als trouw, geborgenheid, vrijheid en rust worden beschermd omdat 
ze als onmisbaar worden gezien voor de menselijke waardigheid.

Besluit:	de	hoe-vraag	en	de	waarom-vraag

Het versterken van deze tegenkrachten moet vrij eenvoudig om te zetten 
zijn in beleid, maar het punt is juist dat het uiteindelijk niet om beleid gaat, 
maar om de manier van denken; deze is namelijk te instrumenteel gewor-
den. De dominantie van de instrumentele rede heeft ervoor gezorgd dat 
politieke en ethische discussies een erg technisch karakter hebben gekre-
gen. De vraag hoe een bepaald doel bereikt kan worden staat dan voorop. Om 
dit te doorkruisen is het van belang dat er altijd twee vragen worden gesteld: 
de hoe-vraag en de waarom-vraag. De hoe-vraag betreft altijd de techniek, 
hoe iets bereikt kan worden. Het antwoord hierop is dus altijd instrumenteel 
van aard. De waarom-vraag daarentegen stelt de vraag naar waarom je een 
bepaald doel zou willen bereiken. Als je deze vraag stelt, hoor je te komen op 
iets wat juist niet instrumenteel is, maar van intrinsieke waarde.

 Noten

1 Charles Taylor, Ethics of authenticity. 
Cambridge: Harvard University Press, 
1991, p. 5.

2 Tomáš Sedláček, ‘Tomas Sedlacek over 
ethiek en economie’, Me Judice, 29 april 
2013. Zie www.mejudice.nl/video/
detail/tomas-sedlacek-over-ethiek-
en-economie. Zie ook Tomáš Sedláček, 
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De economie van goed en kwaad. De 
zoektocht naar economische zingeving 
van Gilgamesj tot Wall Street. Schie-
dam: Scriptum, 2012, pp. 277-278, waar 
hij stelt dat de economie een religie 
is geworden en economen de rol van 
priesters hebben gekregen.

3 Michael Sandel, What money can’t buy. 
The moral limits of markets. New York: 
D&M Publishers, 2012. Zie ook Anton 
Hemerijck, ‘Over “What money can’t 
buy” van Michael Sandel’, Socialisme & 
Democratie 69 (2012), nr. 6, pp. 45-50.

4 Zie voor deze voorbeelden Sandel 2012, 
pp. 3-5.

5 Sedláček 2012, p. 282.
6 Taylor 1991, p. 102. Zie ook Ingeborg 

Breuer, Taylor. Rotterdam: Lemniscaat, 

2000, p. 9.
7 Taylor 1991, pp. 13-23. Zie ook Breuer 

2000, pp. 58-59.
8 Roger Scruton, Waarom cultuur belang-

rijk is. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 
2008, p. 10. Hier stelt Scruton dat ‘cultuur 
in zekere zin is opgebouwd uit oordelen 
en bestaat om het oordeelsvermogen van 
generatie op generatie over te dragen’.

9 Govert Buijs, ‘Civil society. De her-
ontdekking van de vrije associaties’, 
in: Govert Buijs, Paul Dekker en Marc 
Hooghe (red.), Civil society. Tussen oud 
en nieuw. Amsterdam: Aksant, 2009, pp. 
21-43, aldaar p. 31.

10 Zie Paul Dekker (red.), Civil society. Ver-
kenningen van een perspectief op vrijwil-
ligerswerk. Den Haag: scp, 2001, p. 11.
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Waarom	hebben	we	eigenlijk	een	(markt)economie?	Tegenwoordig 
is het nogal in de mode om mensen te zien als per ongeluk ietwat verder 
doorontwikkelde dieren en om in dier voege het menselijk gedrag te be-
schrijven, te verklaren en zelfs enigszins te normeren (‘aapjes werken 
samen, dus mensen mogen dit ook best doen’). Maar met economie wordt 
deze redeneringslijn al direct vrij lastig. Tenzij we onze definities heel erg 
oprekken, moeten we nuchter constateren dat dieren geen economie heb-
ben. Natuurlijk, zij houden zich ook in leven. Hun basale behoeften wor-

Het wonderlijke, onbegrepen 
mysterie van de markt:  
over coöperatie als kern  
van de economie

De auteur is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en doceert filosofie van de economie aan de Faculteit 
Economische Wetenschappen en Bedrijfswetenschappen van dezelfde universiteit.1

Volgens de standaardbenadering in de economie, die cir-
kelt rond schaarste, competitie en eigenbelang, is immoreel 
gedrag in feite economisch-rationeel. De mens moet echter 
niet worden getypeerd vanuit een tekort, maar vanuit een 
rijkdom, een overvloed aan mogelijkheden, die hem in staat 
stelt tot creatieve interrelationaliteit. De kern van de econo-
mie wordt dan coöperatie of, nog iets scherper, cocreatie: 
gezamenlijk maken mensen meer dan ieder afzonderlijk. We 
hebben geen economie om elkaar wederzijds als het maar 
even kan een poot uit te draaien, maar om elkaar in staat te 
stellen tot (mens)waardige participatie.

door Govert Buijs
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den vervuld. Maar toch is het hebben van een economie iets typisch mense-
lijks. Waarom eigenlijk?

Economie	van	de	schaarste?

In hun poging om het verschijnsel economie te verklaren, vliegen econo-
men vaak als vliegen op stroop af op het begrip ‘schaarste’. Aan de hand van 
dit begrip wijdde Heertjes De kern van de economie middelbare scholieren 
decennialang in het vak economie in. Met deze insteek wordt de economie 
primair een domein waarin mensen keuzes maken, en de economische 
wetenschap wordt een keuzewetenschap. Op zichzelf is dit een heel zin-
nige benadering. We moeten immers inderdaad elke dag opnieuw keuzes 
maken. Tegelijk is dit echter een curieuze benadering. In deze probleem-
definitie van de economie zit een grote hoeveelheid bijna puberaal cha-
grijn verborgen. Het is de definitie van de pruilende lippen, van het grote 
kind dat opstandig constateert dat hij meer had willen krijgen, maar dat 
iemand hem dat kennelijk wreed onthoudt. Op de achtergrond van deze 
definitie zit een bepaalde karakteristiek die het westerse bewustzijn in-
dringend (maar gelukkig niet uitsluitend) heeft bepaald: een weerstand 
tegen de ons gegeven wereld. Een van de verleidingen die ons steeds weer 
bespringt is een radicaal denken vanuit het ontbrekende, alsof de wereld 
ons alleen maar opzadelt met tekorten. Een vreugdevolle verzoening met 
de wereld zoals die is valt ons zwaar. We zouden dat een ‘gnostische’ trek 
kunnen noemen in ons bewustzijn, een soort fundamentele onvrede met 
het gegeven bestaan (de gnostiek is een religieuze mentaliteit die stelt 
dat de wereld geschapen is door een boze godheid, en daarmee inherent 
verkeerd is). In onze ziel botst een typisch christelijke, vreugdevolle dank-
baarheid voor het bestaande (wat Charles Taylor de ‘beaming van het al-
ledaagse leven’ noemt) met een krampachtige krenterigheid die met name 
in de moderne tijd leidt tot een voortdurend meten, wegen en tellen om zo 
langs cijfermatige weg de wereld veel en veel beter te maken dan ze ken-
nelijk is. Van die krenterigheid is de economische wetenschap zoals ze zich 
in de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld, de exponent – met in toene-
mende mate het begrip schaarste in de hoofdrol. Alsof bij de schepping van 
de wereld schraalhans keukenmeester was.

De meeste mythen over de oorsprong van de mensheid plaatsen de 
mens juist in een situatie van oorspronkelijke overvloed, geen schaarste. 
In het Bijbelse scheppingsverhaal bijvoorbeeld wordt de mens geplaatst 
in een hof waarin van alles te genieten is. Natuurlijk, zal de econoom zeg-
gen, ook Adam moest kiezen welke vrucht hij wanneer zou eten, en dus: 
schaarste, en dus: economie. Ook Adam kon niet alles tegelijk.

Daarin ligt echter niet de diepste reden waarom wij een economie heb-
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ben. Als we onze vergelijking van mens en dier nog even voortzetten, valt 
op dat mensen wel heel bijzondere dieren zijn (zo bijzonder dat je je kunt 
afvragen of de benaming ‘dier’ wel geschikt is en of we de mens niet veel 
beter vanuit ‘het hogere’ kunnen interpreteren dan vanuit ‘het lagere’, 
eerder dus vanuit zijn typisch menselijke mogelijkheden dan vanuit zijn 
dierlijke bepaaldheid). Terwijl een mensenbaby na een jaar nog nauwelijks 
in staat is zich voort te bewegen, heeft een leeuwenwelp op die leeftijd al 
met krachtige slagen en meesterschap zijn eerste antilopes gedood en 
verorberd. Maar gek genoeg is voor een leeuw, toch de koning der dieren, 
daarna de lol er eigenlijk wel af. Zijn jong verworven meesterschap ont-
wikkelt zich niet meer. Hij ligt voornamelijk nog wat te luieren in de zon. 
Had hij een geest, dan zouden we het leeuwenbestaan toch alleen maar als 
geestdodend kunnen karakteriseren (ook al kan onze romantische ma-
chodwaasheid ons zomaar doen verlangen een leeuw te zijn, maar wee ons 
als we het echt zouden zijn). In de kern is er niet veel aan, aan zo’n leeuwen-
leven. Je ziet ze op plaatjes, in documentaires en in de dierentuin dan ook 
maar zelden lachen. Dit terwijl het voor de mens na dat eerste levensjaar 
eigenlijk nog moet beginnen!

Arnold Gehlen heeft in een beroemde studie daarom wel gesproken 
over de mens als een ‘Mängelwesen’.2 Daar zit wel wat in, maar het klinkt 
toch weer even krenterig als het begrip ‘schaarste’ bij economen. De mens 
wordt volgens deze visie gekarakteriseerd door een tekort, omdat hij zo’n 
lange tijd van zijn leven hulpeloos en kwetsbaar is. Om dat akelige tekort 
op te vangen, aldus Gehlen, heeft een mens instituties nodig, zoals een 
staat, of ook een economie – alles compensatie van frustratie, omdat we nu 
eenmaal geen leeuw, koe of pantoffeldiertje zijn.

Basis	van	de	economie:	creatieve	interrelationaliteit

Alles bijeen genomen lijkt ‘schaarste’ me een weinig vruchtbare inzet 
om het verschijnsel ‘economie’ te 
begrijpen. De beroemde rede Over 
de waardigheid van de mens van de 
renaissancefiguur Giovanni Pico 
della Mirandola (1463-1494) geeft 
daartoe mijns inziens een veel 
betere ingang. Luister hoe hij de 

Schepper het woord laat richten tot de net geschapen Adam, de mens:

‘Ik heb u midden in het heelal gezet, opdat ge van daaruit gemakkelijker 
alles rondom u zien kunt wat er in de wereld is. En We hebben u niet he-

Het begrip ‘schaarste’ lijkt  
me een weinig vruchtbare  
inzet om het verschijnsel 
 ‘economie’ te begrijpen
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mels of aards, niet sterfelijk of onsterfelijk gemaakt, opdat ge als een vrij 
en soeverein kunstenaar uzelf boetseert en modelleert in de vorm, die 
ge verkiest. Het staat u vrij naar het lagere, het dierenrijk te ontaarden; 
maar ge kunt u ook verheffen naar het hogere, het goddelijk rijk door 
eigen wilsbeschikking.’

Hier wordt de mens niet getypeerd vanuit een tekort, maar vanuit een 
rijkdom, een overvloed aan mogelijkheden. Dat lijkt me empirisch juist. 
Het is verbluffend ons te realiseren wat een samengebalde bundel creati-
viteit we in de armen nemen als we een baby optillen. Moeiteloos kan de 
baby Chinees, Swahili, Papiamento of zelfs Nederlands leren (afhankelijk 
slechts van de omgeving). En misschien is hij wel muzikaal of schuilt er 
in haar een wiskundetalent. Misschien kan zij goed jagen, hij goed vissen 
en kan een derde goed filosofie bedrijven – wie zal het zeggen? Het op- en 
openbloeien van een kind is elke keer opnieuw een adembenemende ver-
rassing. Met iedere nieuwgeborene is er weer een geheel nieuw begin, 
merkt Hannah Arendt in navolging van Augustinus op (en ze gebruikt hier-
voor het woord ‘nataliteit’).

Eén ding is wel duidelijk: wil echt het volle potentieel van een jong talent 
tot wasdom komen, dan zal hij of zij zich erop toe moeten leggen, er tijd in 
investeren. Niemand wordt geboren als goede jager, als goed filosoof, als 
kundig boekhouder of als wijze manager. De grote creativiteit van de mens 
realiseert zich alleen door tijd, leren en oefening.

Daarbij stuiten we als vanzelf op de oorsprong van de typisch mense-
lijke economie: de een kan iets wat een ander niet kan en omgekeerd. Erva-
ring leert dat ieder mens in één ding goed kan zijn, sommige in twee, heel 
zelden iemand in drie. Karl Marx, de scherpzinnige filosoof die zoveel za-
ken net niet goed gezien heeft, kleunt ook hier mis. Het ideaal van de com-
munistische samenleving is volgens hem dat een mens ’s morgens kan vis-
sen, ’s middags jagen, ’s avonds filosoferen.3 Maar dat zou betekenen dat 
niemand ooit ergens echt goed in wordt, dat niemand ooit meesterschap 
realiseert! Het unieke creativiteitspotentieel van de mens gaat dan verlo-
ren in de veelvuldigheid van de alledaagse beslommeringen. De noodzake-
lijke oefentijd nodig voor het ene fragmenteert over het vele. De pluraliteit 
van mensen versukkelt, de samenleving wordt flets en eenvormig. Laat dan 
liever de één een echt goede jager worden, de ander een echt goede visser, 
een derde een echt goede filosoof. En laat deze drie mensen vervolgens 
elkaar dienen met de resultaten van hun dooroefende creativiteit. Precies 
daarvoor heeft de mensheid – eigenlijk van meet af aan – dat typisch men-
selijke ‘ding’ ontwikkeld dat we ‘economie’ zijn gaan noemen. Het gespeci-
aliseerde creativiteitspotentieel van de mens vraagt om een economie.
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Een economie wordt ook echt van meet af mogelijk gemaakt door een 
ander, minstens even fundamenteel kenmerk van de mens, namelijk zijn 
interrelationaliteit. Laat me deze term toelichten. Hoe verbluffend creatief 
ook, elke baby moet wel als een hulpeloos bundeltje uit de wieg gehaald 
wórden en aangekleed wórden – door anderen, die dat ‘zomaar’ doen. 
Van meet af aan wordt de individuele creativiteit zo geweven door en in-
geweven in een web van relaties. Sterker nog: zonder fysiek en psychisch 
voedende relaties verkommert de mens vrijwel direct. De creativiteit is 
daarom inherent verbonden met wat ik zou willen noemen ‘interrelationa-
liteit’ (ik gebruikte de term hiervoor al even). Ik kan alleen ‘ik’ zijn omdat 
er eerst een ‘jij’ en een ‘wij’ is. Ik kan alleen mijn talent ontwikkelen omdat 
en voor zover anderen hun talent ontwikkelen en wij samen tot afstem-
ming en uitwisseling van de resultaten van die creativiteit komen. Zoals 
gezegd: precies hierom hebben mensen een economie (en dieren niet)! 
Niet vanwege de krenterigheid van de Schepper of – zo men liever seculier 
wil spreken – vanwege de gebrekkigheid van Het Zijn (en dus vanwege de 
schaarste), maar vanwege de interrelationele creativiteit die typerend is 
voor het mens-zijn. Die interrelationaliteit betreft overigens ook dat schen-
kende Zijn zelf, de schepping, de natuur, de kosmos (hoe men het ook noe-
men wil): zij zijn verweven met de aarde – en die verwevenheid verplicht 
ons aan de aarde en vergt respectvolle omgang met al wat ons zo royaal 
gegeven is en gegeven wordt.

Wat is dan een economie? Mijn voorstel is om economie als volgt te 
omschrijven: het dynamische spel van coöperatieve relaties gericht op het 
respectvol wederzijds bevorderen en uitruilen van een rijke variëteit aan cre-
ativiteitsresultaten, zodat mensen van elkaars talenten kunnen genieten. De 
economie als wetenschap is dan die wetenschap die bestudeert hoe men-
sen met elkaar samenwerken, tot creatie komen van zaken die passen bij de 
talenten van de een en nodig zijn voor of in trek zijn bij anderen en daarom 

in de intermenselijke relaties 
waarde blijken te hebben. De kern 
van de economie is daarom coöpe-
ratie of, nog iets scherper, cocreatie: 
gezamenlijk maken mensen meer 
dan ieder afzonderlijk. ‘De kern 
van de economie’ is: 1 + 1 is meer 
dan 2 – een wonderlijk, welhaast 
feestelijk mysterie! En voor zover 

de erkenning van iemands creativiteit, iemands bijdrage aan het samenle-
ven, wezenlijk is voor iemands besef van waardigheid, kan men stellen dat 
mensen een economie hebben om de waardigheid van de mens, van ieder 

De kern van de economie is 
 coöperatie of, nog iets scher-
per, cocreatie: gezamenlijk 
maken mensen meer dan  
ieder afzonderlijk
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mens, binnen de samenleving te realiseren. We hebben geen economie om 
elkaar wederzijds als het maar even kan een poot uit te draaien, maar om 
elkaar in staat te stellen tot (mens)waardige participatie.

Dit is makkelijk opgeschreven, maar impliceert in feite een vergaande 
amendering van de economische wetenschap zoals die zich in de afgelopen 
twee eeuwen heeft ontwikkeld. Die wetenschap is geleidelijk ten prooi ge-
vallen aan de gnostisch-theoretische abstractie van de schaarste en de ab-
stractie van de zogenoemde homo economicus, de voortdurend zijn eigen 
belang maximaliserende theoretische constructie waarmee men zo mak-
kelijk modellen kan maken maar die tegelijk een empirisch-heldere kijk 
op de realiteit van de economie blokkeert. De aanduiding van de economie 
als domein en wetenschap van de menselijke samenwerking betekent 
een majeure empirische wending van de economische wetenschap (die ze 
in feite al volop gemaakt heeft, maar theoretisch nog niet echt verwerkt 
heeft). Vreemd is het allerminst – zou ook niet kunnen voor een empirische 
wetenschap. Kijk om u heen: het eerste het beste bedrijf dat u binnenstapt 
waar twee mensen werken is een samenwerkingsverband. Internationale 
economie is niet anders dan een vorm van samenwerken. Zo is eindeloos 
door te gaan. Overal gonst en bruist het van samenwerking. Een economi-
sche wetenschap die zich paradigmatisch groepeert rond coöperatie en 
cocreatie kan eindelijk weer eens een empirische wetenschap worden (in 
plaats van bijvoorbeeld een neoliberale ideologie)!

En de verbijsterende implicatie is onontkoombaar: al eeuwenlang 
‘werkt’ de economie, voor zover ze werkt, eerder ondanks dan dankzij de 
economische wetenschap. Het creatief-coöperatieve leven is sterker dan de 
individualistische winstmaximaliseringsleer. De tragiek is bovendien dat 
de economische wetenschap zo veel rijker begonnen is dan de latere ab-
stracties ons willen doen geloven – luister maar, lees maar…4

De	vader	van	de	cocreatie:	Adam	Smith

Naast bijvoorbeeld de Bijbel, Pico della Mirandola, Calvijn en Martin Buber 
is een grote inspiratiebron voor de zojuist gegeven analyse van de kern van 
de economie de vader van de economische wetenschap zelf, Adam Smith, 
met zijn boek An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(we hebben er niet eens zijn eerdere Theory of Moral Sentiments voor nodig, 
hoewel dat wel helpt bij de interpretatie van het latere werk). Economen 
lezen hem zelden. Als ze het zouden doen, zouden ze verrast zijn. De re-
volutie die Smith in zijn boek voltrekt is niet dat hij voor het eerst naar de 
economie kijkt als een min of meer samenhangend systeem. Nee, de echte 
revolutie is dat hij economie zo tracht te begrijpen en te organiseren dat 
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niet koningen of rijkeluiszoontjes nog rijker worden dan ze al zijn, maar zo 
dat ieder mens, uit alle lagen van de bevolking (‘the different ranks of the 
people’) in waardigheid kan participeren en zo ook mee kan delen in het 
resultaat. Precies daarom begint zijn boek met arbeidsdeling! Het is door 
de ‘division of labour’ dat mensen in staat zijn welvaart te creëren, oftewel 
door de goede organisatie van hun onderlinge samenwerking.

En wat is het achterliggende principe? Het is het vermogen dat mensen 
hebben om dat wat ze gemaakt hebben – het creativiteitsresultaat – onderling 
uit te wisselen. ‘Niemand zag ooit een hond een faire en afgewogen uitwisse-
ling tot stand brengen van het ene bot voor het andere met een andere hond’, 
aldus Smith. Mensen hebben echter behoefte aan samenwerking en uitwisse-
ling en hebben duizenden mogelijkheden om elkaar tot hulp te zijn.5

Als we in lijn met Smith de economie definiëren als de sfeer van de co-
creatie en coöperatie, dan is volstrekt duidelijk dat dit primair betrekking 
heeft op mensen in een robuuste, volwassen zelfstandigheid die elkaar 
over en weer echt iets te bieden hebben, tegen een stootje kunnen, risico’s 
nemen, hun neus kunnen stoten, kortom, mensen die zich bewust zijn van 
hun eigen waardigheid. Ze zijn niet afhankelijk van elkaars ‘goedwillend-
heid’ of ‘liefdadigheid’ maar presenteren zich, op een markt, aan elkaar als 
mensen die echt over en weer iets te bieden hebben. ‘Give me that which I 
want, and you shall have this which you want.’6

Smith was zich indringend bewust van een paradox in de organisatie van 
de samenwerking. Je kunt de samenwerking zo efficiënt organiseren en het 
werk zo specialiseren dat hele groepen mensen alleen nog maar volstrekt 
geestdodend werk doen en hun waardigheid en fiere zelfbewustzijn dreigen 
te verliezen.7 Dan is de overheid nodig om, onder meer door het verzorgen 
van onderwijs, de creatieve vermogens van mensen levend te houden! Let 
wel: hier spreekt de zogenaamde vader van het moderne kapitalisme.

Smiths werk is te zien als een originele poging om Pico’s nadruk op cre-
ativiteit te verbinden met Calvijn en achter Calvijn met de achterliggende 
christelijke traditie met haar geheel eigen viering van het coöperatieve 
karakter van menselijke relaties. De kern van die visie, bijvoorbeeld bij 
vroege kerkvaders en bij Thomas van Aquino, is dat samenleven inderdaad 
altijd samen-leven is. Dat betekent niet dat mensen geen eigen handelings-
ruimte hebben, of geen eigen bezit, of geen eigen belang mogen nastreven, 
maar wel dat het belang van de ander altijd onderdeel is van mijn eigen 
belang. Als ik daarvan kan uitgaan, kan ik in goed vertrouwen economisch 
handelen. Calvijn bijvoorbeeld spreekt vanuit deze achtergrond op een 
heel verfrissende manier over de economie. Mensen zijn heel verschillend, 
met heel verschillende talenten, aldus Calvijn. Daarom hebben ze elkaar 
nodig en zijn ze zelfs voor elkaar geschapen. De markt is de plaats waar 
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die heel verschillende talenten bij elkaar komen. Ze stelt mensen in staat 
elkaar met hun talenten te dienen. De markteconomie is daarmee voor 
Calvijn (in de samenvattende woorden van Biéler), primair een ‘uitdruk-
king van de solidariteit tussen mensen’, niet een arena voor de maximali-
sering van de eigen winst.8 Bij lezing van Adam Smith is het altijd goed om 
te bedenken dat hij stamt uit een calvinistisch milieu in het calvinistische 
Schotland. Wie Smith primair schildert als ‘an enlightened life’ begrijpt 
weinig van zijn nadruk op coöperatie, van zijn opkomen voor de ‘kleine 
luyden’, van zijn poging een participatie-economie te ontwerpen, waarin 
niet rijke afkomst of feodaal-vorstelijke structuren, maar de individuele 
inzet van gewone mensen door middel van arbeid het hart vormt.9

Contouren	van	een	interne	kritiek	van	de	economie

Ik ga, ongetwijfeld met de lezer, even aan de andere kant van mijn zojuist 
opgetuigde bootje hangen. Maak ik economie niet veel te lievig? Ben ik een 
verlaat product van de flowerpowergeneratie? Al dat gewauwel over coöpe-
ratie en cocreatie? Op wat voor Elysische eilanden leeft deze auteur? Heeft 
hij ergens wat kranten gemist? Heeft de auteur bijvoorbeeld niet gelezen dat 
twee farmaceutische bedrijven (Janssen-Cilag en Sandoz) zestien maanden 
lang in onderlinge afspraak de introductie van een beter en goedkoper pijn-
stillend medicijn hebben tegengehouden om hun winstmarges te bescher-
men? ‘Dat is de echte economie, meneer!’ zal de lezer zeggen. Of weet hij 
niet hoe uitzuigend inkooporganisaties (waaronder nogal eens onze eigen 
lieve supermarkten als Albert Heijn of Jumbo) omgaan met toeleverende 
boeren? Dat is nog weer heilig vergeleken met wat zich internationaal af-
speelt. En dan noemen we nog niet eens de kredietcrisis en alles wat daarbij 
aan het licht kwam over immoreel gedrag van banken en bankiers.

Waarom ik opteer voor een geheel andere beschrijving van economie, is 
precies om deze redenen! Immers, 
volgens de standaardbenadering 
in de economie, die cirkelt rond 
schaarste, competitie en eigenbe-
lang, is immoreel gedrag in feite 
economisch-rationeel. Dan moet er 
altijd een externe morele code bij 
gesleept worden om ‘goed econo-
misch gedrag’ een beetje in toom te 

houden. In de zojuist geschetste benadering daarentegen zit de moraliteit 
in het hart van de economie (zoals dat bij Smith het geval was). Wie de co-
öperatie tussen mensen kapotmaakt, is in mijn benadering economisch-

Volgens de standaardbenade-
ring in de economie, die cirkelt 
rond schaarste, competitie en 
eigenbelang, is immoreel gedrag 
in feite economisch-rationeel
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dwaas, niet rationeel. Met de hiervoor geschetste benadering kan verkeerd 
genoemd worden, wat verkeerd is – niet onbelangrijk!

Juist zo kunnen we een aantal kernproblemen van economische ont-
sporing in beeld krijgen. Waar de ruilrelaties tot knechtende, uitbuitende 
afhankelijkheidsrelaties worden, is de economie ontspoord. Waar de ene 
mens voor de andere puur een productiemiddel is, en niet een creatieve-
coöperatiepartner, is de economie ontspoord – dat geldt uiteraard ook in 
globale verhoudingen. Waar arbeid zo georganiseerd is dat mensen niet 
meer het besef hebben dat ze waarde toevoegen in het interrelationele web 
van betekenis, en dus erkenning voor hun werk moeten missen, is de eco-
nomie ontspoord. Waar grote groepen, zowel nationaal (werkloosheid) als 
internationaal (‘global poverty’), buiten de cocreatieve netwerken gestoten 
worden, zodat de socioloog Zygmunt Bauman zelfs van ‘wasted humans’ 
spreekt, is de economie inhumaan ontspoord.10 ‘We’ hebben als mensheid 
en als mensen een economie om gezamenlijk onze waardigheid te verho-
gen, niet om die geweld aan te doen.

Maar dat betekent niet dat de markteconomie inherent pervers is! Of 
dat ondernemerschap en commercie intrinsiek immorele activiteiten zijn! 
Felle kritiek op de ontsporing van de markt wordt krachteloos en zelfs 
hypocriet als ze voortkomt uit of uitloopt op een (in feite nog sluiks door 
Marx geïnspireerde) kritiek op markt, commercie, ondernemingszin per 
se. Kritiek dient juist perspectief te bieden op een positieve, erkenning ge-
vende participatie in de markteconomie. Daarom: lang leve de cocreatieve 
ondernemer! Driewerf hoera voor een empirisch-adequate economische 
wetenschapper! Chapeau voor de coöperatieve bankier (om het even of die 
bij Rabobank, ing of JPMorgan Chase zit – áls ze er zitten)!

Een belangrijk subthema in de economie als coöperatiewetenschap, en 
het noemen van de bankiers hiervoor duidt dit al aan, is natuurlijk de rol 
van geld, als zeer zinvol middel om zowel de onderlinge ruil als toekomsti-
ge creativiteit te faciliteren. Maar waar geld wordt losgepeld uit deze func-
ties en een eigen rol gaat krijgen, ontspoort een economie. Dan gaan we 
over van een vrije markt naar wild kapitalisme – een hemelsbreed verschil.

De	(goede)	markt	is	goed,	maar	niet	alles	wat	goed	is,	is	markt

De hier ontwikkelde benadering van een interne kritiek op het ideologisch 
verwrongen standaard economische denken, is heel anders dan een bena-
dering waarin de markt als een soort natuurgegeven wordt gedefinieerd in 
termen van geld en eigenbelang, waar we dan een aantal andere sferen van 
moeten afschermen omdat nu eenmaal ‘niet alles te koop is’. Michael San-
dels boek, prachtig op zichzelf, volgt dit spoor: ‘What money can’t buy.’11 
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Gemakkelijk blijven we dan in de zojuist al aangeduide atmosfeer steken 
waarin de economie en het economische in een in essentie moreel ver-
dachte hoek geplaatst worden, maar dat zij dan zo, er is niets aan te doen. 
Of men vervalt in wat Jon Van Til in zijn boek over civil society ‘sector-
chauvinism’ genoemd heeft, iets wat men nogal eens aantreft bij allerlei 
maatschappelijke organisaties en bewegingen: mijn werk is moreel beter 
dan het jouwe.12 De markt is dan moreel verdacht, vaak de staat ook, maar 
het zijn dan de activiteiten van burgers in spontane, niet-markt- en niet-
staatverbanden die ons de morele redding brengen. Het is moreel beter om 
voor Greenpeace op de Arctic Sunrise te varen dan bij Shell te werken aan 
de verduurzaming van de olieproductie (omdat Shell nu eenmaal sowieso 
verdacht is), enzovoort. Dit lijkt me een weinig heilzame weg.

Veelbelovender lijkt het me om vast te stellen dat mensen in heel ver-
schillende relaties tot elkaar staan, die elk hun eigen normativiteit kennen 
en allemaal moreel goed kunnen functioneren (maar ook moreel fout). De 
interrelationaliteit is een zeer gediversifieerde interrelationaliteit. Inder-
daad, er is veel meer dan de markt. Waarom eigenlijk?

Als we de economie definiëren als de sfeer van de cocreatie en coöpe-
ratie, dan is, zo merkten we eerder al op, duidelijk dat dit primair betrek-
king heeft op mensen in hun robuuste, volwassen zelfstandigheid. Maar 
dan is ook direct duidelijk dat niet iedereen daar op elk moment voluit in 
kan meedoen, en sterker nog: niemand kan dit voortdurend zijn. Zelfs de 
meest robuuste mens blijft intrinsiek kwetsbaar. Bij velen is die kwetsbaar-
heid om diverse redenen dringender. Karl Marx maakte al onderscheid 
tussen de sfeer van de productie en de sfeer van de reproductie; met die 
laatste sfeer doelde hij op de sfeer waarin mensen klaargestoomd dan wel 
opgelapt worden voor de productie. Met wat meer nuance en wat positiever 
gestemd, en bovendien wat minder gedacht vanuit een idee dat alles om 
productie draait, kan men de volgende ‘maatschappelijke sferen’ onder-
scheiden, die corresponderen met menselijke capaciteiten en behoeften. 
Men kan ze dus zowel toewijzen aan de individuele mens als er, vanwege 
de interrelationaliteit, de contouren in zien van verschillende maatschap-
pelijke domeinen.

Er zijn mensen die nog niet toe zijn aan de gelijkwaardige coöperatie. 1. 
Deze sfeer van het ‘nog niet’ zouden we de sfeer van de procreatie kun-
nen noemen, oftewel de sfeer van opvoeding en onderwijs. Mensen heb-
ben, gezien de verbluffende hoeveelheid creatieve mogelijkheden, tijd 
nodig om hun eigen creatieve vermogen te ontdekken, te ontwikkelen 
en uit te testen hoe deze het best interrelationeel ingevoegd kunnen 
worden zodat ze ook echt toegevoegde waarde hebben voor anderen.
‘Nu even niet!’, zo barstte manager Sjors uit, enkele jaren terug in een 2. 
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Cup-a-Soupreclame. Naast de sfeer van de creatie en de procreatie, is de 
sfeer van de recreatie essentieel. Het is de sfeer van de onderbreking, de 
pauze. Niemand kan zich voortdurend voluit geven in de sfeer van de 
creatieve coöperatie. Dit kan nu eens individueel zijn, maar ook allerlei 
gezamenlijke activiteiten van mensen zijn recreatief – en dienen dus 
geen hoger doel dan wat in de activiteit zelf zich voltrekt. In het oude 
Israël werd deze recreatie zelfs collectief in de tijd gemarkeerd, de sab-
bat (letterlijk: stoppen, pauzeren, rusten).
De sfeer van het ‘niet in staat’: door ziekte of handicap kan men niet 3. 
participeren in het spel van creatieve coöperatie. Dit zouden we de sfeer 
van de paracreatie kunnen noemen: men staat er (tijdelijk) naast. Het is 
duidelijk dat dit zo kort en zo klein mogelijk gehouden moet worden. In 
principe heeft ieder mens mogelijkheden die ingeweven kunnen wor-
den in het geheel van relaties. Juist het gegeven dat economische parti-
cipatie ook een dragend element is van iemands besef van eigenwaarde, 
vergt een voortdurende uiterste inspanning om iedereen een plaats te 
geven. Hier kan men ook het spook van de werkloosheid plaatsen. Een 
kernopgave voor een coöperatieve samenleving is dan ook om het werk 
zo vorm te geven dan wel te verdelen dat niemand structureel aan de 
kant staat.
De sfeer van de 4. creatieregulatie, oftewel de politiek. In deze sfeer wordt 
van enige afstand gekeken naar wat mensen in al die duizenden creatief-
coöperatieve transacties doen en wat de overall uitkomst daarvan is. Kan 
iedereen meedoen? Gebeurt alles eerlijk? Zijn de uitkomsten dusdanig 
dat de bijzondere prestatie beloond wordt, maar de algehele interrelati-
onaliteit ook in de beloning doorklinkt (met andere woorden: dat ieder 
die meedoet sowieso een menswaardig inkomen heeft)? Enzovoort, en-
zovoort. Hier gaat het om rechtvaardigheid.
De sfeer van de 5. metacreatie, oftewel de reflectie en het debat. De sfeer 
van de cocreatie, hoewel intrinsiek betekenisvol voor mensen, kan toch 
ook richtingloos zijn. We maken heel creatief iets, maar is dat iets ook 
goed? Voor wie, voor wat is het goed? Is het in een wat verder gaande be-
tekenis ‘zinvol’? En zijn de regels die we opstellen wel de goede regels? 
We dienen, zowel individueel als gezamenlijk als samenleving, regel-
matig en goed gefaciliteerd onszelf de ‘big questions’, de grote vragen 
van zin en rechtvaardigheid, te stellen.
Er komt voor ieder van ons een dag dat het niet meer gaat. De tijd is op 6. 
of de energie neemt af, en men kan niet meer actief aan het cocreatieve 
proces deelnemen. Men komt dan in de sfeer van de postcreatie. Op-
nieuw geldt dat hier zeer zorgvuldig mee omgesprongen dient te wor-
den, gezien het existentiële belang in onze samenleving van participatie 
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in de cocreatieve sfeer (die we ‘economie’ noemen). Zo ergens, dan is 
hier maatwerk vereist in plaats van een arbitraire leeftijdsgrens van 65 
of 66. Tegelijk dient de sfeer van de postcreatie een sfeer te zijn van res-
pect en erkenning voor het werk dat eerder verricht is. 

In al deze sferen gaan de ruilverhoudingen die centraal staan in de sfeer 
van de creatieve coöperatie niet op. De interactie is anders geaard (zoals 
terecht gezien door Sandel in zijn al genoemde boek).

Marktwerking:	voor	en	tegen

De discussie over ‘marktwerking’ in de achterliggende jaren krijgt tegen de 
achtergrond van de positie die ik hiervoor heb ontwikkeld een ander gezicht. 
Ik kan hier maar heel kort iets aanstippen. Hoe liep de discussie op hoofdlij-
nen? Ongeveer zo: we moeten nu eenmaal accepteren dat er in onze samen-
leving een sfeer is, genaamd ‘de markt’, waarin alles draait om geld, maxi-
malisatie van productie en winst, een sfeer waarin een harde afrekencultuur 
heerst en waarin ‘efficiency’ de kille, ijzeren grondwet is. Kijk, zegt vervol-
gens de ene partij, die efficiency en resultaatgerichtheid moeten we ook heb-
ben in het onderwijs, in de zorg, in de sfeer van de woningcorporaties. Die 
non-profitsferen zijn in handen van luie donders die vooral geld verkwisten. 
Maar kijk dan toch, zegt de andere partij, dit zijn heel andersoortige sferen, 
waarin productiviteitsstijging en efficiencyverhoging kapotmaakt waar het 
in deze sfeer om gaat. Geen ‘marktwerking’ dus.

De basale gedachte in de discussie is dat er systemen bestaan die au-
tomatisch, vanuit zichzelf, goed zijn en goed doen, en systemen die au-
tomatisch kwaad zijn en kwaad doen. Alsof ‘overheid’ altijd goed is, en 
‘markt’ altijd kwaad, of omgekeerd. Veeleer zal de discussie zich moeten 

richten op ‘welke markt?’ en ‘welke 
publieke sector?’. Want, om een 
saillant voorbeeld te geven, het is 
onmiskenbaar: de opkomst van iets 
als Buurtzorg, kleinschalige zorg op 
maat, zonder veel overhead en bu-
reaucratie, is een teken van markt-
werking. En als men, bijvoorbeeld 
in de verpleeghuiszorg, echt inzet 
op menswaardige of zelfs menslie-

vende zorg, loopt men juist in de publieke sector tegen een oerwoud van 
regels aan, die het verlangen naar een vrije markt wel heel sterk maken.

Waarin veel meer het probleem zit, zowel in de publieke als in de markt-

Marktwerking is niet zozeer 
het probleem; het probleem 
is veeleer het ontstaan van 
een technocratische groot-
schaligheid, die de cocreati-
viteit van mensen knevelt
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sector, is het ontstaan van een technocratische grootschaligheid, die de 
cocreativiteit van mensen knevelt en soms zelfs verstikt onder een deken 
van indicators, meetbaarheid en schijnbare maakbaarheid.

De uitdaging is daarom – kort aangeduid, het zou veel meer uitwerking 
vergen – om voorbij de tegenstelling óf marktwerking óf publieke sector te 
komen. In beide sectoren gaat het veeleer om een beweging van grootscha-
lige systemen die de interrelationele, coöperatieve cocreatie van mensen 
knevelen, naar nieuwe lucht en ruimte voor wat mensen, zowel individueel 
als gezamenlijk, tot mensen maakt.
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Ik	wil	niet	in	detail	de	overduidelijke	mislukkingen	van de mo-
derne neoklassieke economie herhalen. Anderen hebben gewezen op haar 
ongefundeerde uitgangspunten, zoals het idee dat alle economie berust 
op één rationele berekenende handeling in het licht van stimuli en belo-
ning. In het Westen zijn de gebreken van deze benadering overal zichtbaar 
nu openbare uitgaven en privé-investeringen eerst zijn geculmineerd in 
een zeepbel en vervolgens uiteen zijn gespat. Velen dachten echter dat 
een nieuw normaal niveau was bereikt en dat globalisering een nieuw 
paradigma van permanente groei garandeerde. De ineenstorting van het 
dominante marktmodel heeft daarom niet alleen de economie beschadigd, 
maar ook de economen en de moderne economische wetenschap.

Over het moraliseren van  
de markt

De auteur is directeur en oprichter van de Britse denktank ResPublica.

Zonder morele integriteit zijn markten gedoemd te misluk-
ken. Helaas hebben we op veel gebieden tegenwoordig geen 
markten zoals die zouden moeten zijn. Dit fiasco is een 
morele mislukking, omdat het een verlies is van visies die 
een markteconomie én de maatschappij integraal bezien. De 
meeste markten zijn monopolies geworden. Het zijn instru-
menten voor gevestigde spelers om de overhand te krijgen en 
te behouden, terwijl de morele visie van wat markten zouden 
moeten bereiken, namelijk een wijdverspreide distributie van 
middelen, verloren is gegaan. We moeten daarom de markt 
moraliseren en wel door haar vrij te maken.

door Phillip Blond
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Het	marktfiasco	van	de	markten

De erkenning dat de economie heeft gefaald, is niet alleen een gevolg 
van de crash. Het idee dat het ergens helemaal mis was met de economie 
dateert van vóór het failliet van Lehman Brothers in 2008. In de populaire 
cultuur drong het door met John Cassidy’s beroemde artikel ‘The decline 
of economics’, dat in 1996 in The New Yorker verscheen.1 Men besefte het in 
de professionele economie misschien nog eerder, namelijk toen Friedrich 
von Hayek in 1974 zijn Nobelprijsrede de titel ‘The pretence of knowledge’ 
gaf. Daarmee benadrukte hij opnieuw hoe gevaarlijk de pretentie was dat 
sociale aangelegenheden zich in wetenschappelijke kennis laten vangen.2

Inmiddels is het ter discussie stellen van het dominante model zelf orthodox 
geworden. In een verklaring voor een hoorzitting van het Amerikaanse Congres 
in 2010 zei Nobelprijswinnaar Robert Solow (de nestor van de moderne theorie 
van economische groei) dat de macro-economie niet alleen heeft gefaald in het 
oplossen van de huidige economische en financiële problemen, maar is ‘ge-
doemd’ om te falen.3 Gebaseerd op een ‘economie bevolkt door een handelende 
instantie’ – bestaande uit ‘één enkele combinatie van arbeider-eigenaar-consu-
ment-al het andere, die zorgvuldig vooruit plant en eeuwig leeft’ – is de moder-
ne economische theorie als zodanig niet valide.4 Voor de financiële crash geldt 
dat de vroegere modellen van economische risico’s en gedrag, hoe geavanceerd 
ook, eenvoudig niet in staat zijn of waren om de complexe aard van menselijke 
economische uitwisselingen en hun bredere systemische impact te hanteren.5

Er is veel discussie over wat het standaardmodel van de moderne econo-
mie moet vervangen. Momenteel ligt een identieke, onsterfelijke individu-
ele handelende instantie ten grondslag aan een groot deel van de moderne 
economische uitgangspunten: deze optimaliseert nut aan de hand van rati-
onele keuzes op basis van volledige informatie, legt voorkeuren vast, en de 
resultaten komen altijd uit op een duidelijke markt en een evenwicht. Het is 
mij echter niet te doen om een standaarddeconstructie van dit model door 
te wijzen op complexiteit, onzekerheid en asymmetrische informatie. Ik wil 
betogen dat de crash van de neoklassieke economie nog veel meer blootlegt. 
Karl Polanyi stelde dat het speciaal destructieve aspect van de moderniteit is 
gelegen in de scheiding tussen economie en maatschappij.6 Voortbouwend 
op die waarneming staat hier de vraag centraal hoe we de economie opnieuw 
in de maatschappij kunnen inbedden. Ik zal betogen dat deze benadering 
vergt dat we de markt moraliseren.

Economie	en	een	vrije	samenleving

De economie kan en moet niet worden opgevat als een natuurwetenschap, 
zo leerde Hayeks beroemde Nobelprijstoespraak al. Zijn werk verdient 
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bijzondere aandacht omdat het ook een kritiek is op totaliteit en totalitaris-
me. Hayek betoogt dat epistemische pogingen om een veld aan te grijpen 
en vervolgens af te grenzen, fundamenteel gebrekkig zijn wanneer dat veld 
daarvoor niet geschikt is. In de sociale wetenschappen wordt het meetbare 
echter als zo belangrijk beschouwd dat ‘dit soms zo ver gaat dat er wordt 
geëist dat we onze theorieën zodanig formuleren dat ze uitsluitend verwij-
zen naar meetbare grootheden’. Dit is vooral in de economie fataal, omdat 
veel factoren daarin zich niet laten meten of als grootheid formuleren. Een 
onware theorie kan zodoende worden geaccepteerd omdat er zogenaamd 
‘wetenschappelijk’ bewijs voor is, terwijl een geldige verklaring wordt 
afgewezen omdat er onvoldoende kwantitatief bewijs voor bestaat. 

Hayek geeft de economische erkenning van complexiteit een naam als 
hij het heeft over de georganiseerde complexiteit van de sociale weten-
schappen, wier onderwerp niet zozeer de eigenschappen betreft van de 
entiteiten of individuen zelf, maar de ‘relaties’ daartussen. Hij stelt dat 
we met mathematische modellen in de economie hoogstens het algemene 
karakter van een patroon kunnen onderscheiden, ‘ook al weten we niets 
over de numerieke waarden die de specifieke manifestatie ervan bepalen’. 

Als we meer willen dan dat, dreigen 
desastreuze gevolgen, vooral waar 
‘datgene wat oppervlakkig bezien 
de meest wetenschappelijke pro-
cedure lijkt, vaak de minst weten-
schappelijke is’. En in de voorlaatste 
alinea legt Hayek zijn echte angst 
bloot: dat een absolutistische claim 
in de sociale wetenschappen ‘waar-

schijnlijk leidt tot een nieuwe macht om anderen te dwingen’. Als absolu-
tisme in de economie leidt tot dwang in de politiek, dan leidt voor Hayek 
een open economische orde tot politieke vrijheid.

Waarheid	als	coherentie	of	als	correspondentie?

De fout in de positivistische benadering, die Hayek onderkent en be-
kritiseert, is dat we van de economie eisen dat deze aan haar waarhe-
den komt door middel van correspondentie, maar dat de middelen die 
worden gebruikt om dit te bereiken, berusten op een waarheid volgens 
de coherentietheorie. Eenvoudig gezegd is er sprake van waarheid als 
correspondentie wanneer de ideeën in onze geest corresponderen met 
de realiteit, of beter gezegd, wanneer de begrippen die onze geest ge-
bruikt, onze ‘empirische’ intuïties van de externe wereld correct vatten 

Als absolutisme in de eco-
nomie leidt tot dwang in de 
 politiek, dan leidt voor Hayek 
een open economische orde  
tot politieke vrijheid
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en op de juiste manier uitbreiden. Bij het model van de waarheid als 
coherentie (waarbij correspondentie niet is vereist) is het model dat 
wordt geproduceerd echter ‘zelfdragend’ in zijn eigen termen: zolang 
het coherent is, kan het aanspraak maken op waarheid. Dat betekent dat 
de realiteit waarnaar het verwijst wordt geleverd door het kader waar-
binnen het is geformuleerd. Correspondentiemodellen hebben een ‘on-
tologie’ nodig. Er moet een externe realiteit zijn als achtergrond voor 
het neerzetten van een realiteit. Coherentiemodellen hebben ofwel geen 
ontologie nodig, ofwel ze erkennen geen realiteit die hen overstijgt. Het 
orthodoxe economische model fungeerde als zo’n correspondentiethe-
orie: dat is de manier waarop de reële economie functioneert als we be-
paalde stimuli of factoren isoleren. Maar de constructie van het model 
hield in de praktijk in dat een dergelijke verwijzing niet plaatsvond. De 
manier waarop modellen worden geconstrueerd door eerst een factor te 
abstraheren en andere variabelen uit te sluiten en een bepaalde gekozen 
waarde te modelleren tegen geselecteerde andere waarden, leidde tot 
een coherentiemodel, waarbij geen rekening wordt gehouden met de 
overgang van correspondentie naar coherentie.

Correspondentietheorieën van de waarheid zijn vatbaar voor positivis-
me, maar leiden daar niet noodzakelijkerwijs toe, omdat het object van de 
correspondentie niet louter fysiek of functioneel hoeft te zijn. Bij mense-
lijke aangelegenheden kan het ook intentioneel zijn, namelijk het product 
van menselijke behoeften, aspiraties en waarden. De meeste menselijke 
activiteiten zijn ‘intentioneel’, het product van iets niet-materieels of iets 
ideëels. We doen weliswaar veel dingen zonder nadenken, maar doen dat 
vaak om te kunnen denken of ons bezig te houden met denken: wandelen, 
eten of onderweg zijn naar een bijeenkomst. Al deze activiteiten kunnen in 
zichzelf direct plezierig zijn, maar vaak zijn ze een middel tot een doel en 
dat doel is vaker cognitief dan materieel.

Als de economie in werkelijkheid een correspondentietheorie zou moe-
ten zijn, en als het corresponderende object deels of indirect of essentieel 
en noodzakelijk onvolledig is, welke lessen kunnen we daar dan uit trek-
ken? Welnu dat onze aanvankelijke interrogatieve uitgangspunten vaak 
ons eigenlijke onderwerp al uitsluiten (zoals Hayek betoogde). Dat ons 
beeld van de economie sterk kan verschillen van wat het echt is. En als nu 
het object van de economie niet alleen maar onvolledig is in termen van 
meetbare grootheden, maar zelfs helemaal niets te maken hoeft te hebben 
met het domein van de kwantificatie, wat houdt het echte onderwerp van 
de economie dan eigenlijk in?
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Is	economie	een	intentionele	wetenschap?

De hiervoor genoemde argumenten dwingen tot een economie die er heel 
anders uitziet dan in de standaardinterpretatie (wat overigens al geruime 
tijd door heel wat mensen wordt ingezien). Dat moet aanzetten tot een 
herbezinning op de relatie tussen economie en moraliteit. Zodra we na-
melijk toegeven dat de economie een relatief onbegrensd vakgebied is in 
de menswetenschappen, die gaan over menselijke evaluatie en daardoor 
over menselijk idealisme en wat mensen werkelijk willen bereiken met 
hun handelen, moeten we erkennen dat economie en moraliteit niet ver 
uit elkaar liggen – niet in het minst omdat ze beide gaan over menselijke 
teleologie en menselijk praktisch handelen.

Wanneer de economie een intentionele wetenschap is, gaat zij over 
overtuiging en hoe mensen die overtuiging realiseren in economische 
activiteiten. De economie gaat dan over hoe menselijke wezens waarde 
toekennen, waaraan ze waarde toekennen en waarom ze dat doen. De 
economie gaat ook onvermijdelijk over de reden dat dergelijke waarden 
veranderen, en over de interacties tussen deze verschillende dimensies van 
waarde-interacties. Om het nog gecompliceerder te maken: deze variaties 
en patronen van variabiliteit zijn niet alleen maar functies van individuele 
economische handelende instanties, aangezien mensen deel uitmaken van 
families, landen en transnationale religies. En uiteraard variëren al deze 
variabelen zelf met iedere denkbare dimensie van het menselijk leven. 
Kortom, naarmate we er verder over doordenken, breiden variatie en com-
plexiteit zich uit. Daarom hebben we hiërarchische factoren nodig voor het 
hanteren van complexiteit.7 En dat suggereert vanuit een ander gezichts-
punt dat de relatieve waardering van waarden ook weer een gebied is waar 
niet-meetbare grootheden in het spel zijn. In die zin zien we opnieuw dat 

de economie altijd is ingebed in een 
breder bereik van andere variabe-
len, sociaal dan wel structureel.

Deze erkenning heeft (onder 
meer) geleid tot een overgang van 
klassieke economie naar ‘complexi-
ty economics’, de erkenning van 
de rol van instituten, de opkomst 
van netwerktheorieën en de vele 
en diverse opvattingen van sociaal 

kapitaal.8 De algemene economie heeft een nieuwe en productieve relatie 
ontwikkeld met sociologie, geschiedenis en antropologie. De belangrijkste 
lessen uit deze verschuiving moeten echter nog worden getrokken. Als de 

We moeten vormen van econo-
mische activiteit vinden  
die niet volledig kunnen 
worden verklaard buiten een 
ethische en een fundamenteel 
morele teleologie
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economie gaat over wat mensen willen, en waarom en hoe ze proberen dat 
te krijgen, valt moraliteit eveneens onder deze beschrijving. En dan zullen 
beschrijvingen van economische activiteiten niet alleen moraliteit spiege-
len, maar zelf in zekere zin al moreel zijn. We moeten daarom vormen van 
economische activiteit vinden die niet volledig worden verklaard buiten 
een ethische en een fundamenteel morele teleologie.

Markten	zijn	moreel	geweest

Als zo’n onderneming succesvol is (het beschrijven van een economische 
activiteit in ons contemporaine milieu in termen van morele categorieën), 
is een groot deel van de huidige discussie rondom moraliteit en econo-
mie ietwat misplaatst. Weliswaar hebben competente schrijvers recent 
gepubliceerd over de morele limieten van markten (Michael Sandel) en de 
noodzaak om een opvatting over een goed leven te hebben die economie als 
een sociaal goed beschouwt (Robert en Edward Skidelsky).9 Maar hiermee 
riskeren we een zeker manicheïsme: dan gaan we ervan uit dat het kapi-
talisme zelf intrinsiek slecht is en moet worden begrensd, gereguleerd of 
onderworpen aan een andere orde dan zichzelf voordat een menselijker 
of moreler soort kapitalisme kan ontstaan. Hoewel op de huidige manifes-
taties van kapitalisme mogelijk een duivelse beschrijving past, getuigt de 
overtuiging dat het kapitalisme of ons huidige systeem van economische 
uitwisseling zelf een onveranderlijke kracht van menselijk kwaad is van 
deterministische uitgangspunten.

Wat kapitalisme precies is, is in de geschiedenis veranderd. Er is altijd 
economie, handel en uitwisseling geweest, maar het idee dat we nu in es-
sentie een doorlopende en niet-veranderende kopie hebben van wat er 
vroeger gebeurde, is aantoonbaar onjuist. Zo hebben de Italiaanse civiel-
economen Stefano Zamagni en Luigino Bruni laten zien dat er verschil-
lende vormen van kapitalisme bestonden vóór ons huidige model en het 
moderne individualisme.10 Het Italiaanse burgerlijke humanisme (ruw-
weg vóór 1450) benadrukte bijvoorbeeld de burgerlijke en morele aard van 
succesvolle economische activiteit.

Deze traditie manifesteerde zich opnieuw in de achttiende-eeuwse Napo-
litaanse verlichting, waarin werd gestreefd naar geluk voor het volk, en de 
Schotse verlichting, die rijkdom voor het volk nastreefde. De leidende tijdge-
noten van deze scholen, Adam Smith en Antonio Genovesi, schreven voor hun 
economische verhandelingen allereerst over morele deugden. Volgens hen 
zouden markten te midden van de opbloeiende moderniteit alleen bij een ci-
viel fundament of een civiele moraliteit werkelijk bijdragen aan het algemene 
goed. Buiten dat kon het volk geen rijkdom en welvaart worden geboden.
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Kunnen	we	vandaag	een	morele	markt	hebben?

De morele fundering van de markt is tegenwoordig grotendeels vergeten 
en leidde tot een scheiding van marktmechanismen en maatschappij (zoals 
ook Karl Polanyi stelde), terwijl er in het verleden – zowel in theorie als in 
de praktijk – morele markten waren. Maar wat kunnen we hopen voor het 
heden? Natuurlijk zijn er voorbeelden van morele structuren en systemen 
waarin is geprobeerd marktwinst en morele winst in de huidige economie te 
combineren. Bijvoorbeeld in de coöperatieve beweging of met de moderne 
welvaartsstaten. Ook de politieke filosofie laat er iets van zien. Zo denkt ui-
terst rechts dat kapitalisme zowel een moreel proces als een ethisch resultaat 
kent. Uiterst links meent dat kapitalisme beter kan worden toegespitst op 
algemene en sociale doelen. Sinds de economische crash is de dominante 
ondervragingsmodus van onze huidige economische orde een morele. De 
meeste mensen hebben het idee dat er moreel iets mis is met onze econo-
mische orde. In het licht van de geschiedenis klopt de veronderstelling dat 
moraliteit en economie fundamenteel verschillende terreinen zijn niet. En 
dat is tegenwoordig ook de opvatting van een minderheid.

Maar dit alles gaat niet verder dan een externe morele kritiek op de 
huidige economische orde en daarmee worden de bestaande uitgangs-
punten niet ter discussie gesteld. De economie is waarschijnlijk altijd 
moreel geweest, en is altijd deel geweest van het menselijk handelen 
dat moest worden ingericht naar de sociale en religieuze doelen van de 
maatschappij waarin ze werd beoefend. We moeten daarom aantonen dat 
moraliteit ook vandaag niet slechts in de economie aanwezig is, maar er 
een fundamenteel deel van uitmaakt. En dat huidige beschrijvingen van 
de markt niet kloppen, omdat markten ook vandaag, met de ontaarde 
praktijken van de laatste dertig jaar, zich niet gedragen zoals hun funda-
mentalistische aanhangers zeggen dat ze zich zouden moeten gedragen. 
Maar als dat zo is, wat betekent dat dan? Het zou kunnen betekenen dat 
er iets basaals ontbreekt aan onze pogingen om het slagen of falen van 
markten te verklaren. Dat niet-onderzochte extra element kan van alles 
zijn en zal veel van de hier besproken sociologische, antropologische, 
historische en conceptuele kenmerken omvatten. Ik vermoed echter dat 
datgene wat fundamenteel en onontkoombaar, maar nog steeds onzicht-
baar is, het morele aspect is van de huidige marktactiviteit. Mijns inziens 
is de overtuiging van de Schotse en Napolitaanse denkers, dat markten 
alleen maar als markten kunnen werken als ze morele integriteit hebben, 
nog immer een oorspronkelijk en waar inzicht.
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Wat	is	moraliteit	eigenlijk?

In ruime zin gaat moraliteit over wat de juiste wereldordening zou moe-
ten zijn, zodat alle wezens de juiste vervulling van hun eigen aard kunnen 
genieten. Moraliteit is vooral belangrijk voor menselijke wezens, aange-
zien het in hun natuur ligt besloten dat zij kunnen kiezen. Mensen kun-
nen beslissen wat ze wel of niet willen zijn en kunnen kiezen tussen goed 
en kwaad. Religieuze ethici, zowel christelijke als joodse, stellen bij hun 
opvatting van het juiste doel voor mensen meestal het beeld voor van de 
eenzame held met daarboven nog een ander doel dan bij de Grieken, name-
lijk een sacramentale opvatting van de hele schepping, inclusief de juiste 
relatie van de mens tot anderen en hun omgeving. Beide groepen beweren 
bovendien dat de belangrijkste verschuiving die van ethiek naar ethos is, 
van datgene wat we waarderen naar de handelingen die deze principes en 
overtuigingen belichamen. En zowel de klassieke als de religieuze ethici 
zijn realisten over wat een goede handeling is, en over de realiteit van het 
goede en van de deugden waardoor we dit goede kunnen doen en kunnen 
worden wat we zouden moeten zijn.

Daarmee vergeleken is de moderne seculiere ethiek een magere vervan-
ging: er is geen gevoel van teleologie; mensen zijn gewoon wat ze zijn, en 
ethiek of moraliteit is wat mensen willen dat het is. Een van de meest onver-
klaarbare aspecten van de moderne morele filosofie is dat een van de meest 
verloederde varianten, het ‘utilitarisme’, uiterst populair is en door bijna 
iedereen wordt aangehangen, terwijl het er gewoon op neerkomt dat het 
goede is wat de meerderheid wil. Zelfs transcendentale ethische systemen, 
zoals het werk van Immanuel Kant, zijn eigenlijk slechts varianten op de-
zelfde methode: het generaliseren van één subjectieve vorm en deze vervol-
gens uitroepen tot het enige model van rationaliteit. In die zin kunnen we de 
moderne moraliteit kenschetsen als ‘immanent’: zij bestaat uit eenvoudige 
circulaire versies van individuele zelfverheerlijking, terwijl de klassieke en 
de religieuze moraliteit ‘transcendent’ zijn: die gaan oprecht over iets an-
ders dan zelfbewustzijn, en zijn gebaseerd op een realistische opvatting van 
het goede en van wat wij als menselijke wezens zouden moeten zijn.

Conclusie:	alleen	een	vrije	markt	kan	moreel	zijn

Zonder morele integriteit zijn markten gedoemd te mislukken. Helaas 
hebben we op veel gebieden tegenwoordig geen markten zoals die zouden 
moeten zijn. Dit fiasco is een morele mislukking, omdat het een verlies is 
van visies die een markteconomie én de maatschappij integraal bezien. De 
meeste markten zijn monopolies geworden, zodat het in feite instrumen-
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ten zijn voor gevestigde spelers om de overhand te krijgen en te behouden, 
terwijl de morele visie van wat markten zouden moeten bereiken, namelijk 
een wijdverspreide distributie van middelen, verloren is gegaan.

Vrije markten zijn er niet van nature. Allerlei denkers, van Adam Smith 
tot Karl Marx, hebben erkend dat markten geneigd zijn tot monopolie en 
oligopolie. Als de dominantie van weinigen over velen de natuur is van 
marktactiviteiten, dan zijn het streven naar echt vrije markten en de wet-
ten voor regulering en competitie die dit vereist, al een morele imperatief 
die wordt opgelegd aan een systeem dat alleen vrij is wanneer wij het vrij-
maken. Als een markt dus interventie vereist om een onnatuurlijke, name-
lijk vrije toestand te bereiken, en als we dit zo doen dat er sprake is van veel 
wijdverspreide welvaart, dan zijn vrije markten noodzakelijk altijd moreel. 
Ze hoeven namelijk niet vrij te zijn, maar wij vinden dat het bredere alge-
mene nut ermee is gediend wanneer ze dat wel zijn, en daarom passen we 
de basale, natuurlijke activiteit aan om ervoor te zorgen dat een morele 
imperatief wordt gediend.

Deze fundamentele waarheid heeft vele beleidsmatige implicaties en in-
terventies. Hayeks beroemde tekst The road to serfdom kantte zich tegen do-
minantie van de markt door de staat, omdat hierdoor de goederen die konden 
worden gedistribueerd zouden worden beperkt en er een dwangsituatie zou 
ontstaan.11 Maar het omgekeerde is ook waar, want de oorzaak van slavernij 

kan ook liggen in een marktconcen-
tratie en een bredere distributie eisen 
van middelen en privébezit.

We zien dus dat de moraliteit in 
een markt kan en moet worden inge-
zet tegen de macht van zowel de staat 
als de markt, zodat iedereen daadwer-
kelijk, en niet alleen in theorie, bezit 
kan hebben en kan handelen. Ik zal 
tot slot twee praktische beleidsrich-

tingen noemen die deels kunnen helpen de markt te bevrijden van de natuur-
lijke neiging om macht te concentreren, zowel bij de staat als bij de markt.

De geschiedenis van publieke uitgaven kent een extreme centralisatie 
en standaardisatie. Geld valt toe aan en wordt uitgegeven vanuit een cen-
trum met weinig lokale variatie of diversiteit. Als de staat ervoor wil zorgen 
dat ieder gebied zijn eigen behoeften en relatieve claims van uitgaven kan 
evalueren en beoordelen, moet de staat zelf macht afstaan, zodat lokale ge-
bieden kunnen bepalen wat er wordt uitgegeven en waaraan. Dit betekent 
minder centraliserende macht. Publieke uitgaven worden echt van het 
publiek en bepaald door budgettaire participatie en evaluatie van lokale 

Moraliteit moet in een markt 
worden ingezet tegen de macht 
van zowel de staat als de 
markt, zodat iedereen daad-
werkelijk bezit kan  hebben en 
kan handelen
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behoeften. Als het goed is leidt dat (misschien voor het eerst) tot rekapitali-
satie van armere gebieden, omdat publieke uitgaven dan een kapitaalmid-
del worden in plaats van een permanente inkomenssubsidie die vooraf 
wordt bepaald door een centraal gestandaardiseerde calculus. Geïnstituti-
onaliseerde armoede, waarin degenen die publieke ondersteuning nodig 
hebben afhankelijk van de staat worden gemaakt, wordt dan doorbroken. 
Degenen zonder kapitaal worden dan voorzien van transformatieve mid-
delen om zelf hun leven en samenlevingen te veranderen.

Als de nieuwe rol van de staat het rekapitaliseren van de armen is, dan 
bestaat de nieuwe rol van de markt uit het creëren van veel meer bezitters 
en handelaars, om de stroom van marktconcentratie te keren en nieuwe 
centra van bezit en innovatie te creëren. Een deel van dit antwoord bestaat 
in een kleine zakelijke revolutie en een nieuw streven tot samenwerking. 
Wat de gevestigde monopolies betreft, is onze huidige concurrentiewet-
geving in essentie gunstig voor kartelvorming en monopolie. We moeten 
daarom op Europees niveau de standaard van de welvaart van de consu-
ment aanvechten. In de plaats hiervan moet de oorspronkelijke ordolibe-
rale of Rijngebied-visie worden gesteld, die als doel van de concurrentie-
wetgeving ook de concurrentie van bezit wil bevorderen en niet alleen die 
van prijzen. Want mensen zijn zowel consumenten als producenten, maar 
in de huidige concurrentiewetgeving is er geen bescherming voor de diver-
siteit van producenten, zodat we een steeds grotere concentratie van pro-
ductie creëren om consumenten van dienst te zijn die zelf niet meer kun-
nen voldoen aan hun productieve aard. Het ontmantelen van gevestigde 
machten en de aanpak van economische tweespalt is slechts een eerste stap 
naar het herstel van de vrije markt.

Er zijn natuurlijk veel meer maatregelen vereist voor het herstellen van 
de vrije markt die we zijn kwijtgeraakt, maar één ding is zeker: een echt 
vrije markt ontstaat niet van nature. Zij is het werk van hen die de overtui-
ging hebben dat de wereld moet worden geleid vanuit rechtvaardigheid en 
goedheid, en dat niet slechts een kleine groep, maar iedereen ervan moet 
kunnen profiteren.

 Noten
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Handel	en	markten	spelen	sinds mensenheugenis een belangrijke rol 
bij de inrichting en werking van de economie. In de middeleeuwen was er 
een levendige handel zowel in goederen, die dienen voor de eerste levens-
behoeften, als in luxeproducten bestemd voor de elites. Dit gold speciaal 
tijdens de ‘commerciële revolutie’, zoals historicus Peter Spufford de in-
grijpende veranderingen in de organisatie van de handel in de dertiende 
eeuw in Europa typeert.1 De expansie van de handel kwam tot stilstand 
in de veertiende eeuw, als gevolg van klimaatverandering, hongersnood 
en ziekten. In de loop van de vijftiende eeuw herstelde de economie en 
breidde zich de handel verder over Europa uit. Meer handel bevorderde de 
arbeidsverdeling en leidde tot een bescheiden economische groei.

Economische groei van betekenis treedt pas op als de voortbrenging 
van goederen wordt gemechaniseerd en de technologische ontwikkeling 

Varianten van kapitalisme en 
technologische ontwikkeling

De auteur is emeritus hoogleraar algemene economie aan Tilburg University.

Het kapitalistisch stelsel manifesteert zich niet in alle landen 
op dezelfde manier. Landen kunnen door specifieke regelge-
ving een eigen variant ontwikkelen. In het algemeen gesteld 
kan men twee varianten van het kapitalisme onderscheiden: 
het Angelsaksisch en het Rijnlands model. Het blijft zoe-
ken naar het juiste midden: enerzijds is vrijheid van econo-
misch handelen gewenst, anderzijds mag daarvoor in soci-
aal opzicht niet elke prijs worden betaald. De overheid heeft 
een belangrijke rol te vervullen in de economie. De technolo-
gische ontwikkeling moet worden gestimuleerd en de inko-
mensverdeling moet in rechtvaardige banen worden geleid.

door Theo van de Klundert
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haar intrede doet. In de late middeleeuwen was daarvoor niet of nauwe-
lijks ruimte. De gang van zaken in de landbouw stond onder invloed van 
feodale verhoudingen en de productie van ambachtelijke goederen werd 
gereguleerd door de gilden. Om tot wasdom te komen moest de economie 
zich losmaken van traditionele sociale verbanden, de zogeheten ‘Great 
Transformation’.2 De eigendomsrechten dienden zekergesteld te worden. 
Investeringen van enige betekenis blijven uit als de heersende klasse op 
willekeurige tijdstippen lasten kan opleggen of eventueel kan onteigenen. 
Nieuwe productieve activiteiten kwamen niet van de grond doordat kar-
tels, zoals de gilden, of concessies verleend door de vorst de gevestigde 
producenten beschermden tegen indringers op de markt.

De ontkoppeling van de economie en de traditionele sociale verbanden 
is uiteraard geleidelijk tot stand gekomen. De verlichting ging gepaard 
met een kritische beschouwing van bestaande instituties en aandacht voor 
de belangen van het individu. De expansieve handel in de Europese landen 
leidde tot een klasse van rijke kooplieden, die hun economische machtspo-
sitie in politiek opzicht wilde veiligstellen. Douglass North, John Wallis en 
Barry Weingast merken in dit verband op:

Commercial and trading interests had always been a part of the domi-
nant coalition in England, but in the 17th century, the growing impor-
tance of commerce, both domestic and international, engendered a shift 
of emphasis within the coalition, away from landed interests and toward 
commercial and manufacturing interests.3

De ontwikkeling bereikte een hoogtepunt met de ‘Glorious Revolution’ 
in Engeland van 1688, waarbij de macht van de vorst drastisch werd be-
perkt en de eigendomsrechten langs democratische weg werden geborgd.

De zekerstelling van eigendomsrechten is een noodzakelijke, maar 
geen voldoende voorwaarde voor de industriële revolutie, die een kleine 

honderd jaar later plaatsvond. His-
torici zijn het er niet over eens wat 
uiteindelijk de beslissende factor 
was bij de overgang van een tame-
lijk statische naar een dynamische 
economie op basis van de technolo-
gische ontwikkeling. Voor ons doel 
is dit echter minder relevant. Waar 
het ons om gaat, is te onderzoeken 

welke rol de overheid kan spelen om het kapitalistisch stelsel in goede ba-
nen te leiden. Dit is controversieel, omdat over waarden verschillend wordt 
gedacht. Bovendien laat de kapitalistische expansie vanaf de beginfase 

Er is een keerzijde aan de vrij-
heid van economisch handelen: 
vernieuwing leidt tot verdrin-
ging van het oude; er is sprake 
van creatieve destructie
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twee kanten zien. Naast groei van de productie resulteert, soms met enige 
vertraging, ook een stijging van de lonen. Er is echter ook een keerzijde aan 
de vrijheid van economisch handelen. Vernieuwing leidt tot verdringing 
van het oude; er is sprake van creatieve destructie.4 Werkloosheid en lage 
beloningen voor bepaalde groepen ondermijnen de sociale cohesie. Aan-
tasting van het milieu en bedreiging van de veiligheid, zowel binnen het 
arbeidsproces als daarbuiten, roepen verzet op. Het gevolg is dat er het no-
dige geregeld moet worden. Dit spanningsveld, waarbij enerzijds vrijheid 
van economisch handelen gewenst is, maar waarbij anderzijds daarvoor in 
sociaal opzicht niet elke prijs wordt betaald, is door de economisch histori-
cus Karl Polanyi bestempeld als een ‘double movement’.5

Deze dubbele beweging krijgt langs een tweetal dimensies gestalte.6 
De tijdsdimensie impliceert dat perioden met meer en minder regulering 
elkaar afwisselen. Meer vrijheid leidt tot een uitbundige expansie, maar 
op den duur ook tot ‘overshooting’. Dit noopt vervolgens weer tot regu-
lering. Aldus ontstaan lange golven met een onregelmatig karakter. De 
tweede dimensie van de dubbele beweging betreft de geografische ruimte. 
Het kapitalistisch stelsel manifesteert zich niet in alle landen op dezelfde 
manier. Landen kunnen door specifieke regelgeving een eigen variant ont-
wikkelen. De vraag is: een variant van wat? De norm is het kapitalisme in 
zijn zuiverste vorm, op basis van volledige mededinging op alle markten 
en een minimalistische rol voor de overheid. In de praktijk wordt dit niet 
aangetroffen, al komen de vs er dicht bij. Meer in het algemeen kan men in 
het kapitalisme twee varianten onderscheiden, te weten het Angelsaksisch 
model (vs, Engeland) en het Rijnlands model (West-Europese landen op 
het continent).

Verschillen	tussen	het	Rijnlands	en	het	Angelsaksisch	model

Het onderscheid tussen beide varianten of modellen betreft een veelheid 
van karakteristieken, die in twee rubrieken kunnen worden onderge-
bracht. In de eerste plaats is er in het Rijnlands model een grotere mate 
van herverdeling van inkomens door middel van sociale verzekeringen en 
financiële ondersteuning van minder geprivilegieerden. Om een indruk 
te geven van de verschillen die er bestaan, in het bijzonder tussen de vs 
en Europa, volgen hierna enkele cijfers. De totale uitgaven aan sociale 
programma’s (als een percentage van het bnp) bedroegen in 1998 in Duits-
land 27,3 procent, in Frankrijk 28,8 procent en in de vs 14,6 procent.7 In de 
tweede plaats zijn er belangrijke verschillen tussen beide modellen op het 
gebied van de coördinatie van economische activiteiten. In het Angelsak-
sische model wordt zo veel mogelijk vertrouwd op de markt als coördina-
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tiemechanisme. Daarentegen wordt in het Rijnlandse model meer gewerkt 
met overlegstructuren en netwerken. Dit betreft zowel de wijze van bestu-
ring van ondernemingen (‘corporate governance’) als de relaties tussen 
werkgevers en werknemers, tussen leveranciers en afnemers, en tussen 
producenten en consumenten. Deze betrekkingen zijn voor een belangrijk 
deel wettelijk verankerd. Bovendien is de overheid partij in sommige over-
legsituaties. Denk bijvoorbeeld aan het vermaarde tripartiete akkoord van 
Wassenaar van 1982 over loonmatiging en arbeidstijdverkorting.

Het onderscheid tussen de Angelsaksische en Rijnlandse variant van 
het kapitalisme is van betrekkelijk recente datum. Oorspronkelijk stond 
de ontkoppeling tussen de economie en de traditionele sociale verbanden 
voorop, ook in de continentale Europese landen, waar het industriële ka-
pitalisme later werd ingevoerd dan in Engeland. Het keerpunt is de Eer-
ste Wereldoorlog, die leidde tot politieke chaos in de betrokken landen. 
Socialistische politieke partijen en vakbonden kregen na de oorlog meer 
macht en invloed. Vóór de oorlog was er een belangrijke socialistische 
stroming, maar werden arbeidsopstanden en verzet onderdrukt. In de vs 
heeft het socialisme nooit een voet aan de grond gekregen. In een recent 
boek wijst Nobelprijswinnaar Edmund Phelps op het opkomen van corpo-
ratistische ideeën en bewegingen in Europa vanaf 1920. Phelps ziet hierin 
een terugkeer naar traditionele waarden en normen, dat wil zeggen een 
heroriëntatie die de verworvenheden van de verlichting deels tenietdoet. 
Het kapitalisme floreert daarentegen op basis van wat de auteur moderne 
waarden noemt. Wat daaronder moet worden verstaan wordt duidelijk in 
het volgende citaat:

Modernist beliefs include some distinctive ideas of what is right: the 
rightness of having to compete with others for positions of higher respon-
sibility, the rightness of greater pay for greater productivity or greater 
responsibility, the rightness of orders from those in responsible positions 
and the rightness of holding them accountable, the right of people to offer 
new ideas, and the right of people to offer new ways of doing things and to 
offer new things to do. All this stands in contrast to traditionalism with its 
notions of service, obligation, family, and social harmony.8

Men zou zeggen dat wat Phelps modern noemt, door anderen wordt 
bestempeld als conservatief. Los van deze spraakverwarring zijn de kwes-
ties waar het echt om gaat de volgende. Presteren beide varianten van ka-
pitalisme even goed op economisch terrein? Als dit niet zo is, moet dan de 
onderliggende partij het afleggen tegen de dominante variant?

De meting en vergelijking van economische prestaties is verre van een-
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duidig. In de periode na de Tweede Wereldoorlog groeien veel Europese 
landen sneller dan de vs. Er is sprake van een inhaalrace, omdat Europa 
door de turbulentie van twee wereldoorlogen op achterstand was gezet in 
termen van de productie per hoofd van de bevolking. Inhalen maakt eco-
nomische groei relatief gemakkelijk, omdat de technologie kan worden 
gekopieerd van de leider, in casu de vs. Na 1975 haalt Europa nog wel wat 
in, maar wordt convergentie tussen de varianten bevorderd door de rela-
tieve stagnatie van de Amerikaanse economie. Volgens Phelps komt dit 
doordat het corporatisme terrein wint in de vs. Daarmee komen we bij de 
kern van het betoog van Phelps. Economische groei is uiteindelijk, dat wil 
zeggen nadat het potentieel voor inhaalgedrag is uitgeput, afhankelijk van 
inheemse innovaties. Het eigenlijke innoveren is een waagstuk. De onze-
kerheden zijn groot en de gevolgen zijn meestal niet te overzien. Misluk-
king is mogelijk en moet door de maatschappij worden geaccepteerd op 
voorwaarde dat er een fatsoenlijke wetgeving is ter zake van faillissement. 
Bovendien kan er ook van mislukkingen worden geleerd. Kortom, alle vrij-
heden genoemd in het voorgaande citaat zijn nodig om de economische 
dynamiek in stand te houden.

De gedachte dat inheemse innovatie andere instituties vereist dan 
expansie op basis van afkijken en imiteren, wordt ook door andere op de 
vs georiënteerde economen naar voren gebracht. Daron Acemoglu, Phi-
lippe Aghion en Fabrizio Zilibotti hebben er zelfs een wiskundig model 
aan gewijd, wat de wetenschappelijke status van de genoemde gedachte 
ten goede komt, zoals blijkt uit de vele verwijzingen naar hun artikel.9 
Volgens de auteurs moeten landen die inhalen tijdig overschakelen van 
een ‘investment-based strategy’, waarbij overheidssteun gewenst is, naar 
een ‘innovation-based strategy’, waarbij marktwerking domineert. Dit 
vereist dat het voor ondernemingen aantrekkelijk moet zijn om zittende 
managers te vervangen door jongere, meer dynamische managers. Als de 
selectie van managers faalt, kan de economie blijven steken op een lager 
welvaartsniveau dan nodig is.

De	noodzaak	van	een	betrokken	overheid

De technologische ontwikkeling wordt door Acemoglu en zijn coauteurs 
en door Phelps opgevat als een proces dat louter afhangt van individuele 
ondernemers.10 De visie van deze auteurs berust, in de woorden van Fred 
Block, op ‘a foundational myth of modern economics – that of the heroic 
individual or heroic firm that persists against universal scepticism in 
bringing to market a new product or new process entirely through its own 
efforts’.11 Deze zienswijze impliceert dat inheemse innovatie slechts kan 
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gedijen als de overheid op zo groot mogelijke afstand wordt gehouden. 
Empirisch onderzoek leert dat hier sprake is van een misvatting.

In een opzienbarend boek over de ondernemende staat laat econome 
Mariana Mazzucato zien dat de staat een veel grotere rol heeft gespeeld in 
het proces van technologische ontwikkeling dan gewoonlijk wordt verkon-
digd.12 Dat de overheid fundamenteel onderzoek voor haar rekening moet 
nemen, wordt door vriend en vijand erkend. Marktpartijen zijn niet in de 
positie om zich de opbrengsten van dergelijk onderzoek toe te eigenen. Bo-
vendien zijn ondernemingen doorgaans tamelijk afkerig van risico’s. Daar 
komt bij dat de technologische ontwikkeling in belangrijke mate afhangt 

van ‘General Purpose Technologies’, 
met een grote potentie en ingrijpen-
de invloed op de totale economie.13 
Een en ander betekent dat juist de 
overheid veel moet doen om de eco-
nomische expansie te stimuleren. 
Volgens Mazzucato gebeurt dit in 
de praktijk ook. De rol van de staat 
is van doorslaggevende betekenis 

bij technologische vernieuwingen, zoals het internet, de biofarmaceuti-
sche industrie, de nanotechnologie en de opkomende groene technologie. 
Naar aanleiding hiervan merkt Mazzucato op:

In all these cases the State dared to think – against all odds – about the 
‘impossible’: creating a new technological opportunity; making the 
initial large investments; enabling a decentralized network of actors 
to carry out the risky research; and then allowing the development and 
commercialization process to occur in a dynamic way.14

De betrokkenheid van de overheid bij het innoveren en nemen van ri-
sico in een situatie van grote onzekerheid roept de vraag op of de revenuen 
van de technologische ontwikkeling eerlijk verdeeld worden. Mazzucato 
spreekt in dit verband van de ‘risk-reward nexus’, waarbij misstanden 
met betrekking tot een onevenredige toe-eigening van revenuen aan de 
kaak worden gesteld. Publiek geld wordt gespendeerd om vooruitgang 
mogelijk te maken en private ondernemingen gaan er met de winst van-
door. Een voorbeeld is het medicijn Genzyme voor een zeldzame ziekte, 
dat oorspronkelijk is ontwikkeld aan de National Institutes of Health in 
de vs, maar dat nu door een farmaceutisch bedrijf tegen een astronomi-
sche prijs wordt verkocht. Dit is een voorbeeld van ‘socialised generation 
and private commercialisation of biopharmaceutical technologies’.15 Dat 

De rol van de staat is van 
doorslaggevende betekenis bij 
technologische vernieuwingen, 
zoals het internet en de opko-
mende groene technologie



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Economisch	gedrag:	invloed	op	staat	en	samenleving

94

zou volgens de auteur nog acceptabel zijn als de private onderneming de 
winsten terugploegt in onderzoek en ontwikkeling, zodat de overheid een 
stapje terug kan doen. Hiervan is echter geen sprake als het bedrijfsleven 
maximalisatie van de aandeelhouderswaarde vooropstelt. Het punt is dat 
dit in de praktijk neerkomt op het behalen van financiële resultaten op 
korte termijn, waardoor de innovatieve activiteiten ondermaats blijven en 
waarde wordt vernietigd.16

Ook Phelps is kritisch ten aanzien van de maximalisatie van aandeel-
houderswaarde, maar ziet hierin merkwaardigerwijs een vorm van corpo-
ratisme.17 Om het tij te keren is echter juist adequate regelgeving nodig. 
De overheid heeft een belangrijke rol te vervullen in de economie. De 
technologische ontwikkeling moet worden gestimuleerd en de inkomens-
verdeling moet in rechtvaardige banen worden geleid. Natuurlijk moet er 
voldoende vrijheid zijn om te ondernemen. Het moderne corporatisme im-
pliceert dan ook niet dat alle stakeholders van de onderneming gelijkwaar-
dig zijn. Het betekent evenmin dat werkgevers en werknemers allianties 
moeten aangaan om insiders te beschermen. Hervorming van de financiële 
sector en afstemming ervan op innovatieve activiteiten van onderne-
mingen, vooral in het midden- en kleinbedrijf, heeft een hoge prioriteit. 
Flexibilisering van de arbeidsmarkt is eveneens nodig, maar vereist dat 
de werkgelegenheid voldoende is om de beroepsbevolking te absorberen. 
Het stelsel van sociale voorzieningen kan overeind blijven, maar misbruik 
moet beter worden tegengegaan.

Voor alles is echter nodig, dat het besef doordringt dat de economie er is 
om het ‘goede leven’ te dienen en dat we dit gezamenlijk moeten doen. Het 
blijft steeds zoeken naar ‘de synthese van vrijheid en gebondenheid’, zoals 
de founding father van de Universiteit van Tilburg, Martinus Cobbenha-
gen, dit omschreef.18 Het Rijnlandse model heeft de toekomst. Technologi-
sche vernieuwing vereist publiekprivate samenwerking. De revenuen van 
dergelijke activiteiten moeten vervolgens eerlijk worden verdeeld.
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Bedrijfskunde	is	als	kennisgebied	het kleine broertje van de eco-
nomie.1 Een korte schets van de historische ontwikkeling van de main-
stream economische wetenschap is daarom voor een goed begrip van 
bedrijfskunde onontbeerlijk. Dit artikel opent met zo’n schets, waaruit 
zal blijken dat de economie zich heeft ontwikkeld van een inhoudelijk 
vakgebied, waarin wordt onderzocht hoe welvaart ontstaat, naar een 
vorm van toegepaste wiskunde. Hierop volgt een beknopte analyse van de 
opkomst van bedrijfskundestudies, deels in reactie op de abstracte ge-
talswereld van de economische wetenschap. Er is kort aandacht voor mo-
gelijke negatieve effecten van de grondaannames van bedrijfskundestu-
dies – efficiencydenken, auditcultuur en imagogerichtheid – op concrete 
beroepspraktijken. Daarna volgt een kritische interpretatie van de rol van 
bedrijfsethiek in studies bedrijfskunde. Dit artikel beoogt evenwel meer 
dan alleen een voorlopige kritische analyse van de standaardleerboeken. 

Een kleine geschiedenis 
van de (ver)vorming van 
bedrijfskundigen

De auteur is docent en promovendus aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije 
Universiteit. Hij werkt aan een filosofisch proefschrift over cultuur en economie.

Bedrijfskunde is veruit de populairste studie van Nederland. 
Iedereen heeft wel een algemeen beeld van de inhoud van deze 
studie: je leert over management, economie en boekhouden. 
Maar wat is eigenlijk het ideaal dat in bedrijfskundestudies 
schuilgaat? Wat is de ideologie die verscholen ligt in de veel-
gebruikte standaardleerboeken? Hoe verhoudt de bedrijfs-
kunde zich eigenlijk tot sociale, morele en institutionele 
vraagstukken?

door Jelle van Baardewijk



Jelle	van	Baardewijk

Een kleine geschiedenis van de (ver)vorming van bedrijfskundigen

97

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Steeds wordt er gewezen op voor de hand liggende mogelijkheden tot 
inhoudelijke verrijking van curricula.

Economie:	van	inhoudelijke	naar	methodologische	wetenschap

Adam Smith (1723-1790) wordt vaak gezien als de grondlegger van de mo-
derne economische wetenschap. De inhoudelijke definitie van economische 
wetenschap die Smith hanteerde, als onderzoek naar welvaart, is echter 
niet langer courant. Economie is een formele wetenschap geworden en 
omschrijft hoe mensen met schaarste omgaan. Met deze verandering van 

de wetenschapsdefinitie van de eco-
nomie is tevens het accent verscho-
ven van een kwalitatieve methode 
– waarin geschiedenis, psychologie 
en ethiek worden meegewogen – 
naar een kwantitatieve methode. 
Economie is primair toegepaste wis-
kunde en statistiek geworden.2 Dat 
blijkt ook uit de moderne curricula. 
Zowel economen als bedrijfskundi-

gen werken zeker de helft van de tijd aan betere rekenvaardigheden. Naast 
wiskunde en statistiek hebben onder andere financiën en micro-economie 
een sterk kwantitatieve insteek.

Het belang van rekenen in economie en bedrijfskunde gaat welbe-
schouwd terug op de grondaanname van het schaarsteprincipe en de door 
economen vooronderstelde individuele omgang met dit principe. Schaarste 
betekent dat mensen meer wensen hebben dan zij kunnen vervullen, met als 
gevolg dat zij keuzes moeten maken. Aangezien mensen toch graag zo veel 
mogelijk doelen realiseren, zoeken zij volgens leerboeken economie efficiën-
te manieren om ruimte te scheppen voor zo veel mogelijk wensen. Toch kan 
niemand al zijn keuzes verwezenlijken, en dus moet iedereen offers brengen 
om bepaalde keuzes naar tevredenheid inhoud te kunnen geven. Economen 
met een strikt formele opvatting van wetenschap bestuderen de verschil-
lende keuzes die individuen zouden kunnen maken.3

Economen vooronderstellen dat mensen individuen zijn die keuzes moe-
ten maken en daartoe beslissingen kunnen nemen die deels rationeel zijn, 
teneinde het eigen nut te allen tijde te maximaliseren. In veel economisch 
onderzoek heeft men het ‘dunne’ mensbeeld van de zogenoemde homo 
economicus verlaten: er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
mensen irrationeel kunnen zijn, niet perfect geïnformeerd, en dat zij even-
tueel zelfs zijn toegewijd aan een hoger doel dan het eigen belang. Jammer 
genoeg is deze ontwikkeling in het economisch onderzoek nog niet door-

In de economie is het accent 
verschoven van een kwalitatie-
ve methode – waarin geschie-
denis, psychologie en ethiek 
worden meegewogen – naar 
een kwantitatieve methode
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gedrongen tot de standaardleerboeken. Zelfs als dat gebeurt, blijft echter 
staan dat economen het individu tot methodologisch uitgangspunt hebben 
verheven. Dat mensen binnen regionale verbanden en natiestaten leven, die 
worden gedragen door instituties en doortrokken zijn van cultuur, telt ver-
rassend genoeg nauwelijks mee in standaardleerboeken.

Economie maakt deel uit van de sociale en culturele realiteit, die wezen-
lijk verschilt van de natuurlijke realiteit, precies omdat zij door de mens 
wordt vormgegeven. Weliswaar is de sociale realiteit ten dele rationeel 
stuurbaar middels wet- en regelgeving, maar daarmee is zij nog niet ob-
jectief werkelijk, zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht en dna dat zijn. Het 
sociaal-culturele domein is ook niet te manipuleren zoals het natuurlijke 
domein. Je kunt economisch succes niet afdwingen zoals je een vliegtuig 
kunt laten opstijgen. De abstracte natuurwetenschappelijke uitgangspun-
ten in de standaardleerboeken – waarin geschiedenis, ethiek en politiek 
niet of nauwelijks meetellen – zijn dus niet voldoende gerechtvaardigd. In-
dien leerboeken vervolgens toch die suggestie wekken – zoals bijvoorbeeld 
gebeurt in Corporate finance. The core van Jonathan Berk en Peter DeMarzo4 
– krijgen studenten een verkeerd beeld van de grenzen van kennis.5 Ze 
onderschatten voorts het vitale belang van sociaal-culturele krachten bin-
nen het moderne technisch-economische bestel.

Bedrijfskunde:	van	ondernemen	naar	managen

In het begin van de twintigste eeuw leidde de toen reeds bestaande kloof 
tussen de economische wetenschap en economische praktijk tot nieuwe 
detailstudies van praktijkmensen en de met hen verbonden beoefenaars 
van het boekhouden. Zo ontstond een vrij uitgebreide literatuur over be-
drijfsbeheer, balansleer en financiering. Daarmee was de bedrijfskunde 
geboren en zij kreeg vrijwel meteen een plek aan hogescholen en uiteinde-
lijk ook aan universiteiten.6

Aanvankelijk was bedrijfskunde een typische beroepsstudie: de leer 
van de kunst van het ondernemen. De figuur van de ondernemer bleef tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog bepalend voor de inhoud van de curricula. 
Opmerkelijk aan deze vroege curricula was de brede vakinhoud; er werd 
naast boekhouden bijvoorbeeld chemie en Duits onderwezen. Afhankelijk 
van de zuil waarin een universiteit stond, werden curricula vormgegeven 
in expliciete relatie tot levensbeschouwing met bijbehorende moraal. Door 
deze brede en vakinhoudelijke opzet was een alumnus zich enigermate 
bewust van zijn rol in groter economisch en maatschappelijk verband.

Na de Tweede Wereldoorlog keerde de bedrijfskunde zich af van grotere 
maatschappelijke vragen en concrete economische problemen. Dat kwam 
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vooral door de ambitie van stakeholders – zowel binnen het onderwijs als 
in het bedrijfsleven – om bedrijfskunde als kennisgebied wetenschappelij-
ker te maken. Praktische kennis over het reilen en zeilen van firma’s werd 
ingeruild voor theoretische kennis.7 Deze koerswijziging was sterk geïn-
spireerd door bedrijfskundestudies uit de Verenigde Staten.8 Opmerkelijk 
is dat Duitsland slechts met mate met deze verandering van theoretisering 
en deprofessionalisering is meegegaan.9 Dat strookt met de werkpraktijk: 
de auto-industrie van Duitsland bijvoorbeeld, wordt gerund door ingeni-
eurs en praktisch denkende bedrijfskundigen.10

Met name de ogenschijnlijk objectieve en ‘gewisse’ kennis van wis-
kunde en statistiek werd na de oorlog zeer belangrijk in het hoger onder-
wijs. De kwantificering had ook de nodige invloed op meer praktische be-
drijfskunde. Een belangrijke traditie voor die jaren werd het Amerikaanse 
Scientific Management, een traditie die vooral bekend werd door het werk 
van Frederick Taylor (1856-1915). Zijn boek The principles of Scientific Ma-
nagement uit 1911 kan worden gezien als hét paradigmatische boek van 
de bedrijfskunde. Hoewel er van meet af aan forse kritiek op Scientific 
Management is gegeven, vormt dit boek het coördinatenstelsel waarin de 
bedrijfskunde tot op de dag van vandaag kan worden gepositioneerd.

De figuur van de ondernemer maakt in het werk van Taylor plaats voor 
de manager. Een belangrijk verschil is dat de ondernemer een benadering 
van werk heeft waarin vakkennis wordt gecombineerd met generieke ken-
nis van organiseren en financiën. De manager daarentegen heeft geen 
gedegen kennis van de relevante beroepspraktijk nodig. Zijn werk is prak-
tijkoverstijgend en hij kan in zekere zin overal worden ingezet. Zijn specia-
lisme is precies dat hij alle delen van het werk enigszins begrijpt. De goede 
manager zou volgens Taylor objectief moeten registreren hoe een product 
of dienst tot stand komt. Daar komt zelfs een stopwatch aan te pas. Alle 
concrete werkervaring, waaronder de vuistregels en stijlverschillen tus-
sen werknemers, moeten worden opgetekend en gestandaardiseerd. Werk 
wordt gefilterd tot objectieve deeltaken.

Met deze objectivering verliest het vakgebied van management echter 
het contact met de werkpraktijk. Arbeid is geen handelen meer: het tac-
tisch bij elkaar brengen van algemene inzichten in een concrete situatie. 
Nee, arbeid verwordt tot het uitvoeren van deelprocessen. De manager zou 
de verscheidene taken volgens Taylor moeten delegeren. De vakman wordt 
door Taylor ‘onteigend’. Hij is niet langer eigenaar van zijn werk. ‘In the 
past the man has been first; in the future the system must be first.’11 Een 
uitspraak die niet had misstaan in een boek van Lenin, maar komt van een 
fervent aanhanger van het kapitalisme. Doel van Scientific Management 
is de toename van efficiency.12 En efficiency wordt kwantitatief geïnter-



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Economisch	gedrag:	invloed	op	staat	en	samenleving

100

preteerd als een toename van winst.13 Met dit alles beweegt de traditie van 
Scientific Management zich in het paradigma van de economie als weten-
schap van keuzes.

Deelgebieden	van	bedrijfskunde	met	schijndiepte

Tegenwoordig wordt Scientific Management ogenschijnlijk slechts als 
historische traditie besproken in standaardleerboeken. Daarin wordt 
management toch vaak omschreven als het ‘meten’ van prestaties om 
organisaties ‘efficiënter’ te kunnen maken. Sinds de jaren tachtig zijn er 
deelgebieden waarin juist de menselijke kant van werk wordt benadrukt, 
zoals arbeidspsychologie en humanresourcesmanagement. Dat geeft wat 
tegenwicht voor de technische bedrijfsmodellen over strategie en financie-
en. Tegelijkertijd geeft de naam ‘management’ – van maneggiare, het Ita-
liaans voor ‘mennen’ of ‘hanteren’ – reeds aan in welk licht de menselijke 
kant van werk staat in humanresourcesmanagement. De dikwijls abstracte 
managementmethodes worden in de verscheidene ‘diepe’ deelgebieden 
van bedrijfskunde weliswaar verrijkt, maar de onderliggende waarde blijft 
vaak gelijk: het streven naar efficiency.

Toen Abraham Maslow zijn fameuze behoeftepiramide presenteerde, 
die in vrijwel geen bedrijfskundehandboek ontbreekt, wilde hij aantonen 
dat de menselijke behoeftes verschillende gradaties kennen. De behoefte 
aan erkenning of zelfverwerkelijking ligt volgens Maslow kwalitatief ge-
zien hoger dan de behoefte aan eten en drinken. Een standaardleerboek 
marketing leert dat een goede reclamemaker inspeelt op precies die ho-
gere behoefte. Natuurlijk zullen de meeste mensen wel uitkijken om de 
keuze voor een bepaalde shampoo (‘omdat u het waard bent’, zoals de re-
clame luidt) écht te zien als een middel tot zelfverwerkelijking. Het punt 
is evenwel dat studenten bedrijfskunde massaal leren om toch, vaak tegen 
beter weten in, op die manier te denken.14 Studenten leren dat menselijke 
identiteiten primair stuurbare imago’s zijn. Als gevolg wordt de uiterlijke 
kant van het menselijk leven gemakkelijk aangezien voor het innerlijk. 
Daarmee beweegt marketing zich meer in de traditie van Scientific Ma-
nagement dan in de lijn van Maslow. Het zou al een hele verbetering zijn 
als aan de theorie van Maslow meer recht werd gedaan in de leerboeken. 
Bijvoorbeeld met een bespreking in vier pagina’s, in plaats van zijn werk te 
simplificeren in een tekening. Maslow is een diepzinnig denker; een ver-
simpelde weergave van zijn inzichten slaat ze dood.

In standaardleerboeken is nauwelijks plaats ingeruimd voor het insti-
tutionele raamwerk van politiek, overheid en maatschappij waarvan markt 
en bedrijfsleven deel uitmaken. Deze thema’s zijn onderdeel van wat wel 
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het Rijnlandse denken wordt genoemd, waarin economie vanuit de maat-
schappelijke inbedding wordt begrepen. Ten onrechte wordt dit typische 
Noordwest-Europese model in standaardleerboeken gepresenteerd als ‘een 

visie’.15 Vaak wordt het Rijnlandse 
model ook nog eens aan het einde 
van het boek weggemoffeld – met 
als gevolg dat het op college gemak-
kelijk onbesproken kan blijven en 
het op het tentamen niet altijd te-
rugkomt. Standaardleerboeken zijn 
sterk Anglo-Amerikaans van oriën-
tatie, waardoor de sferen die onder-
liggend en dragend zijn voor econo-

mie en bedrijfsleven in Nederland niet of onvolledig worden besproken.
Eerdergenoemde tradities als arbeidspsychologie, humanresourcesma-

nagement en gedragseconomie zijn vaak wel opgenomen in leerboeken, 
omdat ook daarin een sterk liberaal, individualistisch mensbeeld preva-
leert. Dat is curieus in een tijd waarin bijvoorbeeld de vraag naar de gren-
zen tussen domeinen van een economie vervagen. Hoe zit het bijvoorbeeld 
met de machtsverdeling tussen een bank, een toezichthouder, de staat en 
de Europese Centrale Bank? Een standaardleerboek rechten zal niet verzui-
men te spreken van de trias politica van Montesquieu. Ook voor bedrijfs-
kundigen en economen zou een bezinning op de machtsverhoudingen tus-
sen instituties zinnig zijn, juist ook in relatie tot cultuurverschillen tussen 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Noordwest-Europa.

Problemen	in	de	praktijk

Een standaardleerboek in de geest van het Rijnlandse model, een soort 
maatschappijleer voor bedrijfskundigen, zou de huidige twee kerninteres-
ses – de wat marginale ‘diepe’ kant met existentiële vragen (arbeidspsy-
chologie, humanresourcesmanagement enzovoort) en de dominante ‘op-
pervlakkige’ kant van getallen (micro-economie, financiën en dergelijke) 
– kunnen integreren. Hoe dan ook is het vraagstuk van de integratie van de 
deelgebieden van bedrijfskunde mijns inziens noodzaak. Bedrijfskunde 
is momenteel te versnipperd en spreekt zichzelf op fundamentele punten 
tegen. Dit alles leidt in de praktijk tot problemen.

In de eerste plaats: de efficiencygedachte. Streven naar efficiency vraagt 
om een verbinding met professionele waarden. Dat blijkt vaak moeilijk te 
zijn. Verpleegkundigen, onderwijzers en agenten ervaren dat efficiency 

In standaardleerboeken is 
nauwelijks plaats voor het in-
stitutionele raamwerk van poli-
tiek, overheid en maatschappij 
waarvan markt en bedrijfsleven 
deel uitmaken
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nogal eens gelijkstaat aan kostenreductie dan wel winstmaximalisatie. Effi-
ciency betekent in dat geval meestal schaalvergroting. Door meer mensen 
in één instelling onder te brengen gaan de kosten omlaag, is de veronder-
stelling. Onderwijsconglomeraten als Amarantis en InHolland, maar ook 
de zorgorganisatie Careyn, bewijzen dat dit geen vanzelfsprekend gevolg 
is. Dit probleem geldt zeker ook voor bedrijven als Albert Heijn en Philips.

Tegelijkertijd blijkt kwaliteit geen vanzelfsprekende resultante te zijn 
van een bedrijfsvoering waarbij efficiency vooropstaat. Goed vakwerk ont-
staat binnen goede praktijktradities, welke onder andere afhankelijk zijn 
van goede vooropleidingen en interne studiemogelijkheden. Natuurlijk 
vooronderstelt praktijktraditie een goede organisatie en coördinatie.16 Op-
merkelijk is echter dat de nadruk in leerboeken management vooral ligt op 
deze laatste twee zaken, terwijl het vraagstuk van feitelijke waardecreatie 
is weggelaten. Achterliggend hieraan lijkt een gedeelde vooringenomen-
heid in leerboeken met de diensteneconomie, waarin bedrijfskundigen 
vooral structuur aanbrengen en in zekere zin secundair zijn aan het proces 
van waardecreatie. Dit verklaart overigens ook deels waarom de arbeids-
markt voor bedrijfskundigen tegenvalt.

In de tweede plaats: de auditcultuur. Goede werkgewoontes (en dat geldt 
evenzeer voor slechte) binnen beroepspraktijken zijn niet echt meetbaar 
en moeilijk kopieerbaar. Dat maakt goede werkgewoontes niet minder we-
zenlijk. Wel maakt het dat ze gemakkelijk verschuiven naar de rand van het 
blikveld of dat ze helemaal worden vergeten. Een manager gelooft al snel 
dat de thema’s cultuur en gewoontes kunnen worden afgevinkt. Hij focust 
op meetbare resultaten en daarmee wordt het meetbare al snel belangrij-
ker dan het niet meetbare. Organisatietalent hangt echter juist samen met 
het vermogen tot inschatting en tactvol handelen. Deze vaardigheden zijn 
lastig te kwantificeren, maar zijn niet minder belangrijk dan het kunnen 
maken en lezen van spreadsheets. Ondertussen is er nauwelijks aandacht 
voor het denkvermogen dat theoretische en praktische kennis combineert. 
Beslissingen worden in leerboeken opgeknipt in technische processen. 
Bedrijfsmatig en politiek handelen wordt veelal technocratisch besproken, 
zonder serieuze aandacht voor belangen en maatschappelijke gevolgen.

Als ultiem meetmiddel van management wordt vaak geld gebruikt. Een 
belangrijke leerstoel gaat steeds vaker naar een wetenschapper die veel 
beurzen kreeg. Zorg wordt graag verleend door instellingen van allerlei 
soorten wanneer het veel oplevert. Managementposities in het bedrijfsle-
ven gaan vaak naar mensen van verkoop of financiën. Jazeker, dat kan alle-
maal samengaan met de waarden van de betreffende praktijken – laat daar 
geen misverstand over bestaan – maar het kan ook gemakkelijk zijn doel 
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voorbijschieten. Gelddenken beheerst in dat geval het vakwerk, in plaats 
van het inhoudelijk te bekrachtigen. Een goed leerboek zou aandacht moe-
ten besteden aan het omgaan met deze audit- en geldproblematiek.

In de derde plaats: de nadruk op imago. Willekeurig welke baan een be-
drijfskundige later krijgt, de kans is groot dat de imaginaire wereld van 
merken en beeldvorming erg serieus wordt genomen, terwijl een realisti-
sche blik onderontwikkeld is. Het gaat in grote delen van marketing strikt 
gezien om afgeleide producten die de concrete leefwereld van mensen niet 
direct duurzaam verrijken. Dit geldt zeker in de (semi)publieke zaak. Want 
wie heeft er op de middellange termijn iets aan dat verzekeringsfirma’s of 
universiteiten elkaar beconcurreren met dure reclamecampagnes? Kan 
dat geld niet beter in de werkpraktijk van onderwijs, gezondheid en ver-
zekeren worden geïnvesteerd? Marketing wordt te onkritisch onderwezen 
als onderdeel van bedrijfskunde. Van onderwijsinstellingen zou je meer 
historisch besef verwachten: het eerste quasiwetenschappelijke reclame-
handboek heette niet toevallig Propaganda.17

De	tragedie	van	de	bedrijfsethiek

Als vakgebied heeft bedrijfskunde een theoretische vlucht naar voren ge-
maakt. Waardegericht onderwijs met praktische inzet werd ingeruild voor 
waardevrij en kwantitatief onderwijs. De vraag naar goed en kwaad ver-
dween langzaam maar zeker uit de curricula. Met deze ‘demoralisatie’ van 
het onderwijs voegden hogescholen en universiteiten zich in een grote maat-
schappelijke trend van de jaren zestig, een trend waarin het individu zelf 

moet beslissen over goed en kwaad.
Pas na 1990 werd het morele 

vraagstuk opnieuw geïntroduceerd 
in studies bedrijfskunde en econo-
mie. Ditmaal in de gestalte van be-
drijfsethiek. We moeten vaststellen 
dat heel veel van de gediplomeerde 
bedrijfskundigen of economen die 
werkzaam waren in de financiële 
sector in de periode voor de kre-

dietcrisis van 2008, kennis hadden van bedrijfsethiek. Juist in de periode 
waarin het vrijemarktdenken mainstream gedachtegoed was in politiek en 
wetenschap, werd de noodzaak van ethiekonderwijs onderkend. De tra-
gedie van de bedrijfsethiek is precies dat deze bedrijfskundigen niet in de 
eigenlijke zin van het woord moreel gevoelig heeft kunnen maken. Een mo-

De tragedie van de be-
drijfsethiek is precies dat  
deze bedrijfskundigen niet  
in de eigenlijke zin van het 
woord moreel gevoelig heeft 
kunnen maken
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gelijke lezing zou zelfs kunnen luiden dat de bedrijfsethiek aan bedrijfs-
kundigen en economen argumenten heeft gegeven om bepaald gedrag te 
legitimeren om economische doeleinden na streven. Deze tragische situ-
atie van de bedrijfsethiek heeft mijns inziens ten minste drie oorzaken.

In de eerste plaats is bedrijfsethiekonderwijs vooral een descriptief vak-
gebied. De student leert over goed en kwaad, alleen niet in die zin dat het 
zijn eigen gedrag normatief stuurt, maar in de vorm van allerlei abstracte 
theorieën over moraliteit. Dat lijkt op het eerste gezicht wellicht legitiem, 
want moraliteit is dezer dagen geen vaststaande zaak. Desondanks spelen 
er morele kwesties in het bedrijfsleven die prima normatief kunnen wor-
den besproken, zoals vragen aangaande de uitbesteding van werk naar 
lagelonenlanden en de arbeidsomstandigheden aldaar, de grenzen van 
reclame en marketing, en de effecten van salaris en bonus op gedrag. Over 
dit soort thema’s is wel degelijk een normatief standpunt in te nemen en 
je zou op z’n minst verwachten dat studenten wordt geleerd om verschil-
lende posities in te nemen en te verdedigen.

In de tweede plaats leren studenten hoog abstracte theorieën kennen, 
zoals de beroemde ‘categorische imperatief ’ van Kant, maar die theorieën 
staan vaak ver af van de effectieve moraal onder studenten, waardoor 
ethiek in de lucht blijft hangen in plaats van dat zij wordt geïnternaliseerd. 
Tot op de dag van vandaag is het de uitdaging van ethiekonderwijs dat het 
moreel bewustzijn stimuleert en onderdeel maakt van iemands wereld-
beeld. Deze morele onderwijstaak was honderd jaar geleden, toen de eerste 
bedrijfskundestudie begon, minder zwaar. De in studies verwoorde moraal 
sloot aan bij de moraal die studenten van huis uit meekregen. Toch bestaan 
er tegenwoordig niet minder prangende ethische dilemma’s. De kunst is 
mijns inziens om bedrijfsethiek weer meer in de geest van Aristoteles te 
gaan onderwijzen, namelijk als ‘prudentia’ – praktische wijsheid. Dat ver-
eist een studie met meer aandacht voor het daadwerkelijke leven via litera-
tuur, geschiedenis en filosofie, zodat de denkhorizon van studenten breder 
en moreel gevoeliger wordt. Laat studenten Schuld en boete van Dostojevski 
bestuderen én de documentaire Inside Job over de recente kredietcrisis.

In de derde plaats is bedrijfsethiek geen integraal onderdeel van het 
curriculum, in de zin dat het met andere vakken is verweven en daarin 
expliciet terugkeert. Dat is enerzijds te wijten aan filosofen, die niet zel-
den erg kritische theorieën over het bedrijfsleven onderwijzen of juist de 
praktijk helemaal links laten liggen en zich richten op ethische kennis-
leer. Anderzijds zou men van bedrijfskundigen meer moreel engagement 
verwachten dan zij gewend zijn te laten zien. Leerboeken bedrijfskunde 
zouden bijvoorbeeld de hiervoor genoemde thema’s van efficiency en de 
auditcultuur kunnen bespreken in relatie tot de schaduw die deze thema’s 
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begeleidt. Onderzoek tendeert naar overspecialisatie, maar ethisch onder-
wijs vereist een integrale inzet.

Het is mijns inziens dus wenselijk dat universiteiten en hogescholen op-
nieuw nadenken over (1) een normatieve ethiek die (2) aansluit bij de wereld 
van bedrijfskunde en (3) daarvan niet marginaal maar liefst zelfs integraal 
deel uitmaakt. Als bedrijfsethiek deze praktijkrevolutie niet kan doorma-
ken, dreigt het gevaar dat zij irrelevant blijft of zelfs economisch wordt 
ingezet. Het bedrijfsleven zou tegemoet kunnen komen aan de hier voorge-
stelde praktisch-ethische ommekeer door in de lijn van de rechtswereld ook 
binnen de commerciële wereld moreel bewustzijn te voeden en ritualiseren. 
Me dunkt dat financiële partijen steeds vaker werken met een bankierseed. 
Een eed gaat verder dan het handhaven van regels en codes, juist omdat hij 
wordt afgelegd vanuit een innerlijke oriëntatie op het goede.

Tot	slot:	Rijnlandse	bedrijfskunde

Er is veel te verbeteren in studies bedrijfskunde. De in leerboeken gevi-
seerde rol van bedrijven is op de keper beschouwd onverantwoord dun: het 
gaat vaak om financiële structuren van bezit, soms om de maatschappelij-
ke inbedding. Een meer Rijnlandse benadering zou op z’n plaats zijn. Er is 
veel aandacht voor structuren van organisatie en methodes voor beslissin-
gen, terwijl de waardecreatie van secundair belang lijkt te zijn. De rol van 
concreet vakmanschap en praktisch deugdelijk handelen is marginaal. Er 
zijn weliswaar deelgebieden met een focus op de menselijke kant van werk 
en economie – zoals arbeidspsychologie, gedragseconomie en humanre-
sourcesmanagement  – maar die missen existentiële diepgang, waardoor 
inzichten gemakkelijk manipulatief kunnen worden ingezet om efficien-
cywinst te maken. Een groot aantal universiteiten biedt bedrijfsethiekon-
derwijs, sommige hogescholen volgen. De voorzichtige kentering die men 
hier zou kunnen waarnemen is nog lang niet genoeg. Een student die het 
overgrote deel van de studietijd moet berekenen hoe efficiencyvoordelen 
te behalen zijn, wordt vaak in zes weken onderwezen in abstracte ethische 
theorie. Ethiek behoeft daarom een praktische revolutie en zou integraal 
moeten worden aangeboden.

 Noten

1 Dat kleine broertje is inmiddels wel de 
populairste studie. Zie voor meer infor-
matie: Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Jaarboek onderwijs in cijfers 2012. 
Den Haag: cbs, 2012. Zie www.cbs.nl/
NR/rdonlyres/3036B4E1-A671-4C9E-95-

BF-90C0493B4CD9/0/2012f162pub.pdf.
2 Een hedendaagse student economie 

of bedrijfskunde die iets leest van 
Adam Smith, zal tot zijn of haar eigen 
verbazing niet één model vinden. Dit 
in tegenstelling tot een modern econo-
mieboek, waarin te midden van de vele 
modellen juist naar inhoudelijke toe-
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lichting moet worden gezocht.
3 Vgl. Geert Woltjer, De economische 

manier van denken. Bussum: Coutinho, 
2002, pp. 17-20. Zie voor een filosofische 
analyse van het schaarsteprincipe: 
Rutger Claassen, Het eeuwig tekort. Een 
filosofie van de schaarste. Amsterdam: 
Ambo, 2004, p. 23.

4 Jonathan Berk en Peter DeMarzo, Cor-
porate finance. The core (derde editie) 
(Pearson International Edition). Har-
low: Pearson, 2013, p. 484.

5 De abstracte inzet van economie heeft 
effect op de moraal onder studenten: 
economen blijken sterker naar eigen 
belang te streven dan andere hoogop-
geleiden. Vgl. Robert Frank, Thomas 
Gilovich en Dennis Regan, ‘Does stu-
dying economics inhibit cooperation?’, 
The Journal of Economic Perspectives 7 
(1993), nr. 2, pp. 159-171.

6 Vgl. J.H. van Stuijvenberg, De Neder-
landsche Economische Hoogeschool 
1913-1963. Van handelshoogeschool naar 
hogeschool voor maatschappijweten-
schappen. Rotterdam: Nijgh & Van 
Ditmar, 1963.

7 Vgl. Peter van Baalen en Luchien Kar-
sten, ‘The social shaping of business 
schools in the Netherlands. Professions 
and the power of abstraction’, Journal of 
Management History 16 (2010), nr. 2, pp. 
153-173, aldaar pp. 155-157.

8 Vgl. Rakesh Khurana, From higher aims 
to hired hands. The social transforma-
tion of American business education and 
the unfulfilled promise of management 
as a profession. Princeton: Princeton 
University Press, 2007.

9 Vgl. Robert R. Locke, The end of the prac-
tical man. Entrepreneurship and higher 
education in Germany, France and Great 
Britain, 1880-1940. Greenwich/Londen: 
jai Press, 1984.

10 Vgl. Robert R. Locke en J.-C. Spender, 
Confronting managerialism. How the 
business elite and their schools threw our 
lives out of balance. Londen/New York: 
Zed Books, 2011, pp. 106-133.

11 Frederick Taylor, The principles of Scien-
tific Management. New York: Norton, 
1967, p. 2.

12 Zie voor een filosofische doordenking 

van het werk van Taylor en de rol van het 
concept efficiency daarin: Frits Schip-
per, ‘A philosophical reading of a classic 
of management and organization: F W 
Taylor’, Philosophy of Management 6 
(2008), nr. 3, pp. 23-38.

13 Leerboeken wijzen er vaak op dat Taylor 
juist oog had voor werknemers. Inder-
daad was Taylor van mening dat de 
financiële voordelen van Scientific Ma-
nagement niet louter naar het manage-
ment mochten vloeien. Dat werknemers 
eventueel ook intrinsiek gemotiveerd 
zouden kunnen zijn om werk uit te 
voeren – en dat daarin juist een integrale 
betrokkenheid bij het productieproces 
vereist is, in plaats van verregaande 
arbeidsdeling in de lijn van Scientific 
Management – wordt echter onvol-
doende duidelijk vanuit het perspectief 
van standaardleerboeken. Zie voor een te 
onkritische weergave van Taylor: Doede 
Keuning en Derk Jan Eppink, Manage-
ment en organisatie. Theorie en toepas-
sing (vijfde, herziene druk). Leiden: 
Stenfert Kroese, 1993, p. 468.

14 Zie hiervoor bijvoorbeeld het volgende 
veelgebruikte boek: William D. Per-
reault, Joseph P. Cannon en E. Jerome 
McCarthy, Essentials of marketing (elfde 
editie). New York: McGraw-Hill, 2007.

15 Dit gebeurt bijvoorbeeld in het vol-
gende veelgebruikte boek: Bob de Wit 
en Ron Meyer, Strategy: process, content, 
context. An international perspective 
(vierde editie). Andover: Cengage Lera-
ning, 2010.

16 Deze analyse van beroepspraktijken 
is geïnspireerd op: Ad Verbrugge, ‘Ge-
schonden Beroepseer’, in: Gabriël van 
den Brink, Thijs Jansen & Dorien Pes-
sers (red.), Beroepszeer. Waarom Neder-
land niet goed werkt (cdv Zomer 2005). 
Amsterdam: Boom, 2005, pp. 108-123.

17 Reclame wordt in Propaganda zonder 
ironie besproken als propagandamid-
del, zoals onder meer blijkt uit het vol-
gende citaat: ‘Modern propaganda is a 
consistent, enduring effort to create or 
shape events to influence the relations 
of the public to an enterprise, idea or 
group’ (Edward Bernays, Propaganda. 
Routledge, 1928, p. 25).
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Het	goede	leven	en	de	economie:	hoe verhouden deze twee zich ei-
genlijk tot elkaar? Soms lijkt het wel alsof een bloeiende economie gezien 
wordt als synoniem met het goede leven. Er wordt gedaan alsof de zon 
van het geluk vanzelf door de wolken breekt wanneer Nederland zonder 
moeite onder de magische drie procent begrotingstekort blijft, wanneer 
de huizenmarkt zich herstelt, de banken in rustiger vaarwater komen en 
het consumentenvertrouwen zich herstelt. Tegelijkertijd heerst er binnen 
het zogenoemde Rijnlandse model dat in onze streken vanouds dominant 
is, wantrouwen ten opzichte van de economie. De economische krachten 
moeten geen vrij spel hebben, zo is de gedachte. Die moeten in toom wor-

Economie als dienst aan  
het goede leven

Borgman is lekendominicaan en hoogleraar Publieke theologie en hij bekleedt de 
Cobbenhagen Chair aan Tilburg University. Caspers is lekendominicaan en werk-
zaam bij VKMO-Katholiek Netwerk als beleids- en identiteitsmedewerker.

Economie is een vorm van cultuur en een poging het goede 
leven te dienen en mede gestalte te geven. Als de economie 
in dienst staat van het goede leven, dan is de vraag naar de 
mate waarin zij het mogelijk maakt om zorg te bieden aan 
mensen die dat nodig hebben, een centraal criterium in de 
beoordeling van de economie. De conclusie kan dan alleen 
maar zijn dat onze economie niet goed in elkaar zit en ons 
gevangenhoudt in een systeem dat het leven niet dient en in 
een onstuitbare drang naar consumptie. De vraag is hoe te 
bouwen aan een economie die ons feitelijk wereldwijde huis-
houden dient, en de leden van dit huishouden helpt tot bloei 
te komen en elkaar tot bloei te brengen.

door Erik Borgman & Thijs Caspers
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den gehouden door een cultuur die ons winstbejag inperkt en mensen 
meer maakt dan producenten en consumenten, meer dan hoe ze binnen 
het economische verkeer verschijnen. Dit leidt tot een ambivalente hou-
ding ten aanzien van de economie. Krijgt zij te veel ruimte, dan vernietigt 
de economie de cultuur of tast haar minstens aan. Krijgt zij echter te wei-
nig ruimte, dan blijven wij steken in schaarste en gebrek. En de conclusie is 
dan als vanzelf dat we de gulden middenweg moeten aanhouden.

Er is echter ook een andere visie mogelijk. In zijn boek De economie van goed 
en kwaad herinnert de Tsjechische econoom Tomáš Sedláček aan de lang ver-
geten waarheid dat economie zelf een vorm van cultuur is en een poging het 
goede leven te dienen en mede vorm te geven.1 Vanouds werd – aldus Sedláček 
– economie gezien als cultuur die ervoor zorgt dat het kwaad van de altijd 
dreigende schaarste wordt bestreden en zo mede tot doel heeft het leven goed 
te maken. Iedereen met enige kennis van de geschiedenis van het economisch 
denken wist natuurlijk al dat Adam Smith (1723-1790), voordat hij in 1776 het 
boek publiceerde dat geldt als het begin van de vakeconomie, An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations, zich had gemanifesteerd als 
moraalfilosoof of -theoloog toen in 1759 zijn The Theory of Moral Sentiments het 
licht zag. Hierin komt het economisch verkeer in beeld als gestalte van onder-
linge zorg en blijken arbeid en handel manieren te zijn waarop mensen in de 
moderne samenleving invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor el-
kaar.2 In The Wealth of Nations werkt Smith dit vervolgens verder uit. Sedláček 
maakt duidelijk dat deze visie heel oude wortels heeft. Hij laat de economische 
interesse van klassieke godsdienstige teksten zien en maakt duidelijk dat elke 
economische benadering verbonden is met een specifieke visie op goed leven.

Hiermee roept Sedláček een inzicht in herinnering uit de traditie van 
het katholiek sociaal denken – waar hij ook expliciet op ingaat. In ons land 
verdedigde Martinus Cobbenhagen (1893-1954), de geestelijk vader van wat 
nu Tilburg University is maar in 1927 begon als de Roomsch-Katholieke 
Handelshoogeschool, al dat de economie geen exacte wetenschap, maar 
een maatschappijwetenschap is. Dit betekende in zijn ogen dat de beoefe-
ning van deze wetenschap niet neutraal kon zijn, maar verbonden was met 
een bepaalde visie op goed leven.3

In dit artikel over de verhouding tussen goed leven en economie richten 
wij ons in eerste instantie op het denken van degene aan wie het katholiek 
sociaal denken in hoge mate schatplichtig is, Thomas van Aquino (1225-1274).

Deelnemen	aan	Gods	goedheid

De Amerikaanse dominicaan, econoom en theoloog Albino Barrera laat 
de eigenheid van de benadering van Thomas zien door diens visie op de 
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betekenis van de heersende schaarste aan middelen om te leven, te con-
trasteren met die van de moderne economie.4 Schaarste en gebrek, zo 
stelt econoom en anglicaans predikant Thomas Malthus (1766-1834), zijn 
de manieren waarop God de menselijke drift beperkt om ongebreideld te 
groeien en een ongeordend leven te gaan leiden. De noodzakelijke strijd 
tegen de schaarste om te overleven maakt mensen nederig en disciplineert 
hun gedrag. De aarde staat in Malthus’ visie vijandig tegenover de mens, 
en de noodzakelijke middelen van bestaan laten zich slechts met moeite 
veroveren, volgens het vonnis dat God over Adam uitsprak na de zondeval:

de grond [zal] vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zal je van hem 
eten, alle dagen van je leven. […] In het zweet zal je werken voor je brood, 
tot je terugkeert naar de grond, waaruit je bent genomen: je bent stof en 
tot stof keer je terug (Genesis 3: 17 en 19).

Daarom is het menselijk leven een harde strijd ter verovering van de 
schaarse beschikbare middelen: strijd van mensen met de aarde en strijd 
van mensen met elkaar. Zonder dat zij de religieuze visie die hier bij Mal-
thus achter zat overnemen, is dit nog altijd het beeld van het leven van de 
moderne economie.5

Thomas van Aquino echter, zo maakt Barrera duidelijk, ziet de stofwis-
seling met de natuur niet primair als een strijd tegen de natuur. Er is wel-
iswaar schaarste en zeker niet zomaar overvloed aan voedsel en drank, aan 
beschutting en warmte. Dit is echter voor de kerkleraar niet allereerst een 
straf voor eerdere fouten of een manier om mensen in het gareel te hou-
den. Het is een aanleiding en aansporing voor ons mensen om met elkaar 
samen te werken in het vinden en creëren van wat we nodig hebben en zo 
te bevestigen dat wij beeld van God zijn. Het gaat er volgens Thomas van 
Aquino daarom ook niet om dat we, als we eenmaal voor onszelf succesvol 
de strijd tegen de schaarste hebben gevoerd, wij vervolgens iets voor an-
deren over moeten hebben en niet alleen ons eigen belang moeten dienen. 
Voor Thomas is en blijft de wereld waarin wij leven een gave van God die 
ons het leven gunt en heeft God in deze wereld zijn sporen achtergelaten. 
Dit wordt onder meer zichtbaar in het feit dat voortdurend gaven worden 
uitgewisseld. In het bijzonder mensen zijn er – als speciaal beeld van God 
– volgens Thomas van nature op gericht elkaar gelukkig te maken. Het 
delen van geluk is voor mensen het vermenigvuldigen van geluk.

Hier verschilt Thomas’ visie op de mens dus fundamenteel van de visie 
die in de moderne tijd dominant is geworden. Volgens het dominante mo-
derne denken is, met Thomas Hobbes (1588-1679), de oorlog van allen tegen 
allen de natuurlijke situatie. Om deze situatie te doorbreken hebben wij 
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de wetten van een sterke staat nodig die aan de altijd dreigende en door-
brekende chaos orde oplegt, en een situatie van gebrek die voorkomt dat 
wij naar onze willekeur zouden kunnen leven. In de visie van Thomas van 
Aquino echter zijn mensen geroepen elkaar tot bloei te brengen en komen 
wij tot bloei niet door op ons eentje te kunnen doen wat we willen, maar 
door elkaar te doen leven en te doen bloeien. Zo participeren wij aan Gods 
goedheid en helpen wij elkaar om vollediger te participeren in Gods goed-
heid, en aldus meer mens te worden.

Economie	in	dienst	van	goed	leven

Deelnemen aan Gods goedheid en het bevorderen van de deelname van 
anderen aan Gods goedheid, hiertoe is volgens Thomas van Aquino de 
mens geroepen. Het economische leven is een van de manieren om deze 
roeping te vervullen. De arbeidsdeling van de moderne samenleving – 
waardoor geen van ons nog selfsupporting is, maar ieder van ons iets doet 
wat anderen nodig hebben opdat wij van anderen wat we nodig hebben 
om te leven kunnen betrekken, brengt bij uitstek aan het licht wat altijd 
al waar was: dat mensen op elkaar zijn aangewezen om een goed en geluk-
kig leven te kunnen leiden. Geluk is in dit licht geen individuele presta-
tie, geen project dat individueel tot stand kan worden gebracht. Van hier-
uit gezien is, zo zou men kunnen zeggen, de economie het domein waar 
mensen vorm geven aan wat het is om het goede te doen voor elkaar en 

zo voor zichzelf. Economie is geen 
voorwaarde voor het goede leven – 
ieder moet eerst voldoende hebben 
voor zichzelf om in redelijkheid 
gevraagd te kunnen worden vanuit 
overvloed te delen met anderen 
– maar een manier om het goede 
leven te realiseren. Dit goede leven 

is de situatie waarin mensen in wat zij zijn en doen, elkaars welbevinden 
voor ogen hebben en bevorderen, waarin mensen zorgen en waarin er 
voor mensen wordt gezorgd.

Dit nu is de achtergrond van hetgeen in de traditie van katholiek sociaal 
denken fundamenteel is, maar steeds opnieuw uit het zicht dreigt te ra-
ken – zelfs bij mensen die het katholiek sociaal denken willen uitdragen. 
Het goede leven wordt volgens het katholiek sociaal denken niet in de 
wereld geïmplementeerd via het realiseren van bepaalde waarden, zoals 
bijvoorbeeld rechtvaardigheid en zorgzaamheid. Het gaat erom te zien dat 
deze waarden al onder ons aanwezig zijn en van centrale betekenis blijken 

Economie is geen voorwaarde 
voor het goede leven, maar  
een manier om het goede  
leven te realiseren
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te zijn in onze onderlinge omgang – zowel waar ze geëerd als waar ze ge-
schonden worden. Wij moeten niet sociaal zijn, of socialer worden. Wij zijn 
sociaal en scheppen zo relaties met elkaar waarvan wij blijken te leven en 
die ons van elkaar laten leven, of die dit leven verzwaren of bemoeilijken. 
Een samenleving waar mensen geen oog zouden hebben voor anderen, 
houdt als samenleving snel op te bestaan. Een economie die zich er niet 
op de een of andere manier op richt het leven beter te maken, stokt, omdat 
mensen ophouden elkaars producten af te nemen.6 Op deze manier toont 
een economische crisis bij uitstek dat de economie ‘eigenlijk’ een manier is 
om elkaar het leven te gunnen en te geven, en zo en langs die weg ons eigen 
leven op te bouwen. Economie is intrinsiek gericht op goed leven in weder-
zijdse afhankelijkheid en waardering.7

De gezondheidszorg moet niet naast dat ze geld verdient ook nog zorg 
leveren. Zij moet inzien dat zij geld verdient door zorg te leveren en daar de 
conclusie uit trekken dat zij dit geld verdient teneinde zorg te kunnen leve-
ren. En dus nooit andersom! Het eigenlijke en intrinsieke doel, zorg, mag 
nooit ondergeschikt worden gemaakt aan het bijkomstige doel, geld verdie-
nen – om het met Aristoteles te zeggen. Want geld is volgens Aristoteles – en 
Thomas van Aquino staat in deze zelfde lijn – van nature onvruchtbaar.

Het	huishouden	van	de	schepping

Wie kijkt in de spiegel die Thomas van Aquino ons voorhoudt, ziet direct 
hoe vreemd wij op dit moment de economische crisis aanpakken. Als men-
sen geen producten en diensten meer kopen, concluderen wij niet dat er 
klaarblijkelijk een zekere mate van verzadiging is ingetreden. In plaats van 
stagnatie te zien als een kans om de economie weer in dienst te stellen van 
het goede leven van de hele mens, van alle mensen en van de andere schep-
selen, blijven we vasthouden aan het idee dat de economie goed draait als 
er consumentenvertrouwen is. Maar we weten dat de drang naar consump-
tie ons gevangenhoudt in een economie die niet gebaseerd is op duurzame 
verhoudingen van geven en ontvangen, maar afhankelijk is van de uitbui-
ting van mensen en grondstoffen. Klaarblijkelijk meten we de vraag of de 
economie goed is, niet aan de vraag of zij het goede leven dient en allen op 
rechtvaardige wijze in dit leven laat delen. In plaats daarvan beschouwen 
wij op het niveau van het economisch beleid het leven goed wanneer het 
volgens het gebruikelijke rekenmodel onze economie dient.

In het licht van het denken van Thomas van Aquino kan dit alleen gezien 
worden als aberratie. Dezelfde aberratie wordt zichtbaar als wij debatteren 
over de vraag of het zorgen voor mensen die zorg nodig hebben onze eco-
nomie niet gaat bedreigen. Als de economie in dienst staat van het goede 
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leven, dan is – andersom! – de vraag naar de mate waarin zij het mogelijk 
maakt zorg te bieden aan mensen die het nodig hebben, een centraal cri-
terium in de beoordeling van de economie. De conclusie kan dan alleen 
maar zijn dat we klaarblijkelijk op een manier naar onze economie zijn 
gaan kijken die het maakt tot een systeem dat het leven niet dient, maar 
het levensnoodzakelijke zelfs kan bedreigen. De opdracht kan alleen maar 
zijn om anders te leren kijken en de economie opnieuw te beschouwen als 
intrinsiek gericht op goed leven.8

Het leven van mensen, dieren en dingen is een netwerk van onderlinge 
betrokkenheid, die op onvolmaakte wijze Gods zorgzame liefde weerspie-
gelt. Mensen hebben in het licht hiervan niet alleen verantwoordelijkheid 
voor het lot van elkaar, maar ook voor dat van de schepselen die minder 
expliciet en zelfbewust de gerichtheid op Gods goedheid belichamen. Al-
les weerspiegelt voor zover het goed is volgens Thomas Gods goedheid, 
ook de dieren, de planten en de dingen. Alle schepselen hebben daarom 
intrinsieke waarde en maken in Thomas’ visie deel uit van het huishouden 
van de schepping waar wij mensen zorg voor hebben. Thomas rekt de visie 
op het goede leven ver op. In de goede gemeenschap die de drager is van 
het gemeenschappelijk goede (bonum commune) staat niet uitsluitend 
het menselijk belang centraal, maar de schepping als totaliteit waarbinnen 
mensen tot bloei kunnen komen en waarvoor ze daarom verantwoordelijk-
heid dragen.

In zijn belangrijke verzameling teksten over Geloven in de publieke ruim-
te wijst de voormalige aartsbisschop van Canterbury en primaat van de an-
glicaanse kerk Rowan Williams nog eens op het bekende feit dat economie 
oorspronkelijk niets anders betekent dan het beheer van het huishouden. 
Hij stelt vast dat naar christelijke visie dit huishouden uiteindelijk wordt 

samengehouden door zorgzame 
liefde en dat deze steeds weer elke 
grens doorbreekt. Juist degenen die 
buiten de gemeenschap dreigen te 
vallen, dwingen ons er opnieuw toe 
te beseffen wat het eigenlijk is om 
werkelijk gemeenschap te zijn en 
van hieruit uitsluiting te overwin-
nen.9 De economie kan zichzelf niet 
poneren als een aantal onverander-
lijke wetmatigheden, maar ontstaat 

steeds opnieuw uit de vraag hoe tegemoet kan worden gekomen aan deze 
concrete behoefte, hoe die specifieke nood kan worden gelenigd, hoe deze 
bedreigende schaarste kan worden overwonnen. De vraag is niet welk 

De economie bestaat niet uit  
een aantal wetmatigheden, 
maar ontstaat steeds opnieuw 
uit de vraag hoe tegemoet kan 
worden gekomen aan de  
behoefte van de gemeenschap
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huishouden ons economisch systeem aankan. De vraag is hoe ons feitelijk 
wereldwijde huishouden opnieuw in beeld te krijgen en van daaruit vorm 
te geven aan economische verbanden die dit huishouden dienen en on-
dersteunen, en de leden van dit huishouden helpen tot bloei te komen en 
elkaar tot bloei te brengen.
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Tijdens	de	algemene	politieke	beschouwingen van 2006 prees toen-
malig premier Balkenende de voc-mentaliteit. Hij verwees daarmee naar 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een bedrijf waar naar zijn mening 
de cultuur kon worden getypeerd door visie, handelsgeest, durf en daad-
kracht. In de zeventiende eeuw welteverstaan, want in deze eerste naam-
loze vennootschap en multinational, die in 1602 werd opgericht, heerste 
ruim anderhalve eeuw later vooral een Jan Salie-geest. Een geestesgesteld-
heid die overigens het gehele land destijds plaagde en er onder meer toe 
leidde dat de voc in 1795 door de Bataafse Republiek werd genationali-
seerd. De schuld, een slordige honderdtwintig miljoen gulden, werd door 
de Staat overgenomen, omdat een faillissement van deze ‘systeembank’ 
het faillissement van de natie zou betekenen.

Blijkbaar meende Jan Peter Balkenende dat aan het begin van het derde 

Cultuur als productiefactor  
in organisaties

De auteur is buitengewoon hoogleraar kwaliteitsmanagement aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en fellow bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Elke organisatie gaat in beginsel door een cyclus van vier 
fasen: creativiteit, effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit. Op 
dit moment lijkt het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook 
de politiek, de wetenschap, ja zelfs de gehele samenleving, 
gevangen in een slingerbeweging tussen effectiviteit en effi-
ciency. Dit leidt tot een moderne Jan Salie-geest waarin we 
verstrikt raken in systemen en structuren enerzijds en verre-
gaande schaalvergroting en arbeidsdeling anderzijds. Deze 
vicieuze cirkel kan alleen worden doorbroken wanneer we 
het belang van cultuur – juist ook voor de economie en het 
bedrijfsleven – weer leren erkennen.

door Teun Hardjono
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millennium in Nederland eenzelfde Jan Salie-geest was neergedaald, zoals 
destijds treffend werd beschreven door Potgieter in De Gids van 1841. In 
zijn allegorie Jan, Jannetje en hun jongste kind vormt Jan Salie het zin-
nebeeld van de lamlendigheid die over ons in de Gouden Eeuw nog zo 
ondernemingsgezinde volk was gekomen. Het totale gebrek aan vernieu-
wing en de onmacht om te hervormen hadden geleid tot het sociale en eco-
nomische verval van de Nederlandse handelsnatie. Zowel in Balkenendes 
oproep tot een cultuur van een nieuw elan – de voc-mentaliteit – als in 
Potgieters beschrijving van Jan Salie wordt cultuur bezien als een produc-
tiefactor. Cultuur als een factor die de mate van creativiteit, marktgericht-
heid, spaarzaamheid en samenwerkingsbereidheid opstuwt, of cultuur als 
een lome sfeer waarin lamlendigheid, afkerigheid van risico’s, bureaucra-
tische onmacht en inertie gedijen.

In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de vraag hoe cultuur bepa-
lend is voor de vorm en het succes van een organisatie c.q. bedrijf, maar 
laat, andersom, ook zien hoe cultureel bepaalde omstandigheden een rol 
spelen bij de ondergang van een organisatie.

De	rol	van	cultuur	in	een	organisatie

Cultuur is een begrip met veel betekenissen. Bij cultuur denken we bij-
voorbeeld aan volksgewoonten, -gebruiken, -muziek, -dans, klederdracht 
en religieuze rituelen, maar ook aan beschaving en artistieke uitingen. 
Wanneer we spreken over het cultureel erfgoed – materieel en immaterieel 
– dan verwijzen we daarmee naar waar we vandaan komen, wat we bereikt 
en geleerd hebben. Cultuur vormt zowel een fundament als een baken 
voor de toekomst. Maar loutere verheerlijking van het verleden is een soort 
terugverlangen naar de zogenaamde vleespotten van Egypte, die in feite 
nooit hebben bestaan. Zo ook het vasthouden aan tradities op een manier 
die vernieuwing blokkeert. Wat van traditie wordt gezegd, geldt ook voor 
cultuur: ‘Traditie is niet de as bewaren, maar het vuur brandend houden.’

Als we cultuur opvatten als het klimaat, de mentaliteit en de algehele 
sfeer waarin mensen op een bepaalde wijze zich tot elkaar verhouden en 
samenleven, dan geldt voor organisaties dat gesproken kan worden van 
een organisatiecultuur c.q. bedrijfscultuur of overlegcultuur als een set 
gewoonten, taalgebruik, symbolen en rituelen. Van zo’n cultuur kan een 
enthousiasmerende werking uitgaan, maar zij kan evengoed een verlam-
mend effect hebben. Cultuur is dus een factor die de productiviteit van de 
organisatie mede bepaalt. Deze productiefactor is bovendien nauw ver-
want aan het begrip socialisatievermogen.

Wat is socialisatievermogen? Het gaat dan om de capaciteit om samen te 
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werken, elkaar te inspireren en waar nodig te corrigeren op basis van ge-
deelde waarden en consensus over het doel van de organisatie. Het omvat 
ook de bereidheid om samen risico’s te nemen en het vermogen om taken 
en verantwoordelijkheden toe te delen aan de aanwezige talenten, kennis, 
vaardigheden en ambities. Zonder dit vermogen kunnen organisaties, 
groot of klein, profit of non-profit, bedrijf of vereniging, politieke partij 
of religieuze beweging, niet bestaan. Net zomin als ze kunnen bestaan 
zonder bijvoorbeeld materieel vermogen (geld en goederen), commercieel 
vermogen (entrees tot markten krijgen en erop kunnen acteren) en denk- 
of intellectueel vermogen (toegang tot de aanwezige denkkracht).

De praktijk leert dat we voor het meten van het materieel vermogen – 
met de hulp van boekhouders, controllers, accountants en de fiscus – een 
zeer fijnmazig meetsysteem hebben ontwikkeld dat zoveel tijd en geld 
vraagt dat de focus daarop een dominant cultuurkenmerk is geworden. 
Economen en aandeelhouders – en met hen hedgefunds en participatie-
maatschappijen – lijken alleen in het materieel vermogen van een organi-
satie geïnteresseerd te zijn. De graadmeter van succes is voor hen de busi-
ness balanced scorecard.1 Maar wie rekent moet overrekenen, want ‘not 
everything that counts can be counted, and not everything that is counta-
ble counts’, schreef Einstein eens. Dat geldt bij uitstek ook voor de waarde 
van cultuur in een organisatie.

Organisatiecyclus

De geschiedenis leert ons dat cultuur tijdgebonden en veranderlijk is. Een 
voc-mentaliteit kan omslaan in een Jan Salie-geest. Onderzoek laat zien dat 
aan dit soort veranderingen geen slingerbeweging ten grondslag ligt, maar 

een cirkelbeweging, waarop soms 
‘met de klok mee’ wordt bewogen en 
soms ‘tegen de klok in’.2 Het basispa-
troon laat allereerst een fase zien die 
wordt gekenmerkt door creativiteit, 
waarin het denk- of intellectueel 
vermogen centraal staat. Deze fase 
wordt gevolgd door een ontwik-
kelingsstadium waarin het streven 

naar effectiviteit, dus het commercieel vermogen, de meeste aandacht vraagt. 
Daarna volgt een periode waarin efficiency centraal staat: alle aandacht gaat 
dan uit naar het materieel vermogen. Tot slot is er de fase waarin flexibiliteit 
het adagium is. In deze laatste fase gaat het vooral om het socialisatievermo-
gen. Als de laatste fase is afgesloten, begint de cyclus weer opnieuw.

De geschiedenis leert ons 
dat cultuur tijdgebonden en 
 veranderlijk is: een VOC-men-
taliteit kan omslaan in een  
Jan Salie-geest
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Tot zover het model. De praktijk laat zien dat organisaties niet altijd 
de fasen in de genoemde volgorde volgen. Niet zelden gebeurt het dat ef-
ficiency gevolgd wordt door andermaal een effectiviteitsfase, en vice versa. 
Met andere woorden: de aandacht voor de markt (commercieel vermogen) 
wordt gevolgd door de focus op geld (materieel vermogen) en vervolgens 
het geld weer door de markt, enzovoort, enzovoort. De aandacht voor het 
denkvermogen en het socialisatievermogen raakt intussen geheel buiten 
beeld, en daaraan zal de organisatie uiteindelijk ten onder gaan. Er ont-
staat aldus namelijk een verkeerde bedrijfscultuur waarin het zicht op 
waarden langzaam maar zeker verdwijnt. Opvallend genoeg blijken fami-
liebedrijven – en ook bedrijven en organisaties waarbij het ‘familiegevoel’, 
het socialisatievermogen, een cultuurkenmerk is – zich het gemakkelijkst 
door de genoemde cyclus te bewegen. Onder meer het zich bewust zijn van 
de eigen geschiedenis en een toekomstperspectief dat verder reikt dan de 
carrière van één individu dragen daaraan bij.

Behalve door de organisatiecyclus wordt de cultuur in een bedrijf be-
paald door een zevental krachten: (1) de visie waarmee men richting geeft; 
(2) de capaciteit om de doelstellingen van de organisatie te kunnen rea-
liseren; (3) het succes, waardoor het geloof in de haalbaarheid groeit; (4) 
de spirit, die de organisatie kracht en vertrouwen geeft; (5) de structuur 
waarin de paradigma’s van de organisatie worden verankerd; (6) de syste-
men van geschreven en ongeschreven regels waarlangs wordt beloond en 
carrière gemaakt; en (7) de ervaren noodzaak om de organisatie draaiende 
te houden.3 De sterkte of zwakte van de verschillende krachten bepaalt in 
elke van de vier beschreven fasen of er sprake is van een voc-mentaliteit of 
een Jan Salie-geest.

De	cultuur	van	het	begin:	over	de	geboorte	van	een	organisatie

De beginfase van elke organisatie c.q. bedrijf enzovoort wordt gekenmerkt 
door visie, handelsgeest, durf en daadkracht. In deze periode van euforie 
gaan creatieve ideeën hand in hand met een opzwepend enthousiasme. 
Out of the box denken krijgt de vrije hand en innovatief ondernemerschap 
is het cultuurkenmerk. Geen idee is te gek en alles lijkt bij te kunnen dra-
gen aan het succes. De initiatiefnemers zijn er rotsvast van overtuigd dat 
de wereld op hun product, oplossing of ideologie zit te wachten. De vraag 
of dit idee financieel en praktisch mogelijk is, wordt nog nauwelijks ge-
steld. In deze fase staan ontdekkingen en uitvindingen voorop. Ideologi-
sche concepten en overtuigingen worden met verve uitgedragen. Kortom, 
het aanwezige denk- of intellectueel vermogen wordt aangesproken en 
gestimuleerd tot verdere ontwikkeling.



Teun	Hardjono

Cultuur als productiefactor in organisaties

119

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Voor de andere krachten van de organisatie, zoals structuren en syste-
men, is nog vrijwel geen aandacht. Deze creatieve cultuur in de beginfase 
kan omslaan in een cultuur waarin visie, handelsgeest, durf en daadkracht 
vastlopen in hobbyisme, chaos en het eigen gelijk, dat bijvoorbeeld weigert 
in te zien dat de omgeving niet op de aangeboden diensten en producten 
zit te wachten. Als dit op tijd wordt onderkend kan noodzaak – de kracht 
om te overleven – de organisatie de volgende fase in stuwen, die van de 
effectiviteit. Men ziet dan in dat chaos en hobbyisme moeten worden voor-
komen door structuren en systemen meer serieus te nemen.

De	consolidering	van	organisaties:	naar	een	cultuur	van	effectiviteit

De effectiviteitsfase kenmerkt zich door een cultuur waarin richting en 
concrete plannen de ankerpunten zijn. Gestreefd wordt naar vergroting van 
marktaandelen en versterking van het commercieel vermogen. De eigen waar-
den zijn nu meer ondergeschikt aan het adagium van product, prijs, plaats en 
vooral promotie: de klanten, leden of doelgroepen hebben een probleem, en 
dat gaan wij oplossen. Deze periode kenschetst zich door zelfbewustzijn en 
geloof in de markt, die een afgeleide vormt van het aantal klanten.

Naast de marktgerichtheid is eenduidigheid het centrale thema. Er is 
sprake van centraal gezag, één gezicht naar buiten, en de vuile was blijft bin-
nenskamers. In deze fase meent men de wereld het best te kunnen bedienen 
door het introduceren van intelligente systemen, die onafhankelijk zijn van 
individuen. De vraag of dit voor de lange termijn een goed verdienmodel is, 
wordt verdrongen door het credo ‘de cost gaat voor de baet uit’. Het denk- of 
intellectueel vermogen staat ten dienste van behoud. Het ondernemerschap 
uit zich in ‘telling’ leiderschap, waaraan het socialisatievermogen onderge-
schikt is. Mensen zijn ‘resources’ die worden gekoesterd zolang ze dienst-
baar zijn aan het grote doel, namelijk groeien. Op nieuwe ontdekkingen, 
uitvindingen of ideologische concepten zit men niet te wachten, tenzij het 
variaties zijn op het reeds bestaande. Kortom, het aanwezige commercieel 
vermogen is de basis die verder moet worden versterkt.

In deze fase zijn structuren en systemen de dominante krachten. Deze 
cultuur van effectiviteit kan echter verstrikt raken in de eenmaal gekozen 
route. Deze tunnelvisie of bijziendheid is bekend onder de term ‘marke-
ting myopia’. Het is een type Jan Salie-geest die hoort bij een doorgeslagen 
focus op effectiviteit en daar rücksichtslos aan vasthoudt. Opnieuw geldt 
dat noodzaak de organisatie weer in beweging zet: er moet worden gestre-
den voor zelfbehoud. Om de concurrentie het hoofd te bieden zal de aan-
dacht moeten worden verlegd van kostenverlaging naar efficiency.
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To	be	or	not	to	be:	overleven	door	efficiency

De efficiencyfase kenmerkt zich door een cultuur waarin er duidelijkheid 
is over taken en verantwoordelijkheden, en waarin men voortdurend op 
zoek is naar synergie. Het materieel vermogen staat centraal, wat inhoudt 
dat winst het criterium voor succes is. Er wordt naar schaalvergroting en 
taakverdeling gestreefd, zodat routinevorming mogelijk wordt en daar-
mee kostenverlaging wordt gerealiseerd. Nog meer dan in de effectiviteits-
fase zijn medewerkers resources, en vooral ook kostenposten, terwijl klan-
ten worden gezien als inkomstenbronnen.

Al het denk- of intellectueel vermogen wordt in dit stadium ingezet om 
de kosten – liefst binnen de kortst mogelijke termijn – verder te verlagen. 
Het socialisatievermogen is van ondergeschikt belang en alleen nuttig voor 
het voeren van onderhandelingen en het ervoor zorgen dat gemaakte af-
spraken worden nageleefd. Het aanwezige materieel wordt alleen ingezet 
als er aantoonbaar kortetermijnrendement kan worden behaald. Ook nu 
zijn de andere vermogens nodig om de voorwaarden te scheppen, namelijk 
om het materieel vermogen te laten groeien. Succes en capaciteit, ofwel 
het geloof in de haalbaarheid, zijn de drijvende krachten in deze organi-
satiefase. Maar ook deze cultuur kan omslaan in een Jan Salie-geest: men-
sen verschuilen zich dan achter regelgeving en bureaucratie. Het gevolg 
hiervan is dat de regelgeving verlammend werkt en dat er een ieder-voor-
zichmentaliteit ontstaat, die zich uit in decadent gedrag dat de medemens 
en het milieu exploiteert. Familiebedrijven maken dit soms door bij het 
aantreden van de derde of vierde generatie, maar het dreigt ook bij profes-
sionele managers die slechts voor een korte periode het bewind hebben 
over een bedrijf of instelling. Dit gevaar kan enkel worden bezworen door 
daadkrachtig en goed geregeld toezicht met oog voor langetermijnbelan-
gen. Hiervoor is een mentaliteitsverandering nodig: zelfkennis en schat-
plichtigheid aan het verleden moeten centraal komen te staan. Alleen dan 
kan de volgende fase intreden, die als cultuurkenmerk flexibiliteit heeft.

Cultuur	als	productiefactor:	de	vergroting	van	het	

socialisatievermogen

In de flexibiliteitsfase staat het socialisatievermogen centraal. Domi-
nant in de twee hiervoor beschreven fasen is het ongelimiteerde geloof in 
schaalgrootte, machtscentralisatie, activiteitsconcentratie, synchronisa-
tie, specialisatie en standaardisatie. Dit zijn echter managementprincipes 
die echte innovatie in de weg staan en een grote wissel trekken op het so-
cialisatievermogen van een organisatie. Voor de flexibiliteitsfase geldt dat 
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deze principes ‘over hun houdbaarheidsdatum heen’ zijn. Centralisatie en 
concentratie moeten daarom worden vervangen door netwerkstructuren 
met een grotere individuele vrijheid én verantwoordelijkheid.

Wil een bedrijf of organisatie op de lange termijn overleven, dan zal de 
cyclus van creativiteit, effectiviteit, efficiency en flexibiliteit geheel moe-
ten worden doorgemaakt. Pas dan kan de cyclus opnieuw beginnen en kan 
worden voortgebouwd op het verworven vermogen. De flexibiliteitsfase 
omvat een cultuur waarin de bedoeling van de organisatie niet alleen voor 
alle betrokkenen glashelder is, maar ook voor zingeving zorgt en gefun-
deerd wordt door gedeelde waarden. Men is dienstbaar aan elkaar en beseft 
dat het eigen succes niet ten koste mag gaan van de medemens, toekom-
stige generaties, het milieu en de schepping als geheel.4 In de flexibiliteits-
fase kan gemakkelijk met budgetten worden geschoven, worden processen 
en werkmethoden voortdurend herzien, kan men elkaar aanspreken op 
gedeelde waarden, is tegenspraak goed georganiseerd, en wordt gedrag 
steeds getoetst aan de bedoeling van de organisatie. Deze zelfkennis en 
-reflectie zijn elementen van het denk- en intellectueel vermogen. De do-
minante krachten in deze fase zijn net als in de creativiteitsfase visie en 
spirit – wat ook als spiritualiteit mag worden gelezen. Structuren en syste-
men zijn faciliterend; bepalend zijn samenwerking, vertrouwen in elkaar 
en geloof in elkaars vakmanschap. Om van de efficiencyfase naar de flexibi-
liteitsfase over te gaan, moet het onvoorwaardelijk geloof in voorschriften 
en procedures plaatsmaken voor het vieren van successen en het gezamen-
lijk werken aan vernieuwing. Participatief leiderschap is hier passend, en 
de klant of het lid wordt niet primair gezien als inkomstenbron, maar als 
partner aan wie men dienstbaar is.

Toch moet men ook in de flexibiliteitsfase bedacht zijn op de Jan Salie-
geest. Het gevaar is hier dat iedereen zijn eigen weg gaat omdat doel en 
waarden onvoldoende samenbindend zijn. Er ontstaat dan een cultuur 
waarin men zich ingraaft in het eigen gelijk of de revolutie om de revolutie 
predikt. Leidt de flexibiliteitsfase echter tot een – zowel intern als extern 
gericht – robuust socialisatievermogen, dan ligt de weg open om de or-
ganisatiecyclus opnieuw binnen te gaan en voort te bouwen op wat in het 
verleden is bereikt. Er ontstaat dan ruimte voor innovaties, omdat het op-
gebouwde socialisatievermogen ruimte schept voor het in de organisatie 
aanwezige denk- of intellectueel vermogen.

Besluit

Cultuur is voor organisaties onmiskenbaar een productiefactor, en die 
kan zowel stimulerend als verlammend werken. Op dit moment lijkt 
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het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de politiek, de wetenschap, 
ja zelfs de gehele samenleving, gevangen in een slingerbeweging tus-
sen effectiviteit en efficiency. Men lijkt genoegen te nemen met een 

bescheiden groei, die echter niet 
opweegt tegen de verliezen die 
bij een teruggaande beweging 
onvermijdelijk worden gemaakt. 
We dreigen daardoor langzaam 
af te glijden. Gelukkig zijn er ook 
hoopgevende signalen. Overal ko-
men initiatieven op, bijvoorbeeld 

Buurtzorg, die vooral gericht zijn op de vergroting van het socialisa-
tievermogen en daarmee op het hervinden van gedeelde waarden en 
het vertrouwen in elkaar.
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Vroege	kapitalistische	vormen	van	productie zijn er in de zeven-
tiende en achttiende eeuw al te vinden. Rondtrekkende ondernemers sta-
ken kapitaal in voorraden, productie en verkoop van wollen stoffen in En-
geland. De thuisarbeid verschafte een wisselend inkomen dat aangevuld 
werd met de opbrengsten van een stukje land. Productie en handel waren 
kleinschalig en niet gemonopoliseerd. In Frankrijk waren er al wel groot-
schalige industrieën, maar dit waren staatsbedrijven voor de scheepsbouw, 
bosbouw, mijnbouw, zoutwinning, glasfabricage, gobelinweverij en nog 
veel meer. Soms werden deze bedrijven beschermd door een monopolie. 
Misschien was de technologie in Frankrijk aan het einde van de achttiende 

De houdbaarheid van het 
kapitalisme

De auteur is hoogleraar onderneming en ethiek aan de Faculteit Rechtsweten-
schappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is jezuïet en oud-secretaris-
generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Het kapitalisme heeft, in een meervoud van gedaanten, ons 
in de greep. Bijna alle organisaties in het Westen zijn kapita-
listische organisaties geworden: bedrijven, maar ook ker-
ken, musea, universiteiten en sportclubs. Ze interesseren zich 
meer dan ooit voor de instandhouding van hun vermogen en 
hebben een ingebouwde afkeer van verspilling, van luxe, van 
niet-doelgerichte uitgaven. Het is onnodig om totaal nega-
tief te zijn over het kapitalisme, maar versimpelde economi-
sche redeneringen moeten niet het organisatorische hande-
len gaan bepalen en legitimeren. Zolang op zelfhandhaving 
gerichte organisaties elementen van buiten het kapitalisme 
laten meewegen in hun beleid, is kapitalisme verdedigbaar.

door Eduard Kimman
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eeuw verder ontwikkeld dan Engeland, dat niet half zo groot was in op-
pervlakte en bevolking, maar het ontbrak er aan vrij ondernemerschap. 
Kapitalisme is behalve een economisering van produceren en vermarkten 
van goederen en diensten ook de uitoefening van particulier bezit en par-
ticulier initiatief. Particulier, eenduidig eigendom en vrijheid van onder-
nemen komen in Frankrijk en andere Europese landen pas tot stand in de 
wetgeving tijdens en na de Franse Revolutie.

De	kapitalist

In de industriële revolutie van rond 1750 tot in de negentiende eeuw ging 
de aandacht van de critici niet uit naar de aantasting van de fysieke leefom-
geving, niet naar de vervuiling, niet naar het verlies van landschappelijke 
schoonheid, maar naar de concurrerende verhoudingen onder de fabri-
kanten, naar de leefomstandigheden, de beloning en de veiligheid van de 
arbeiders, en ook naar de financiering van de veranderingen. Karl Marx 
(1818-1883), die aanvankelijk geïnteresseerd was in de productieverhoudin-
gen, dat wil zeggen de verhoudingen tussen de fabrikanten en de arbei-
ders, werd zo gefascineerd door de verhalen over geld, winst en luxe bij de 
ondernemers dat hij ze niet langer fabrikanten maar kapitalisten noemde. 
En dat had de titel van het eerste deel van zijn magnum opus uit 1867 ook 
kunnen zijn: De Kapitalist, in plaats van Het Kapitaal. De delen 2 en 3 ko-
men vijftien jaar later en bevatten allerlei theorieën over circulatie en om-
loopsnelheid van kapitaal. Veel minder wordt er gezegd over de industriële 
innovaties waar dat kapitaal kennelijk voor wordt benut.

In de loop van de negentiende eeuw versnelde in Europa en later Noord-
Amerika en elders een proces van industrialisatie: een nieuwe aandrijf-
techniek was een impuls om de bedrijvigheid los te maken uit stedelijke en 
corporatieve verbanden en deze te vestigen daar waar de energiekosten het 
laagst waren. De fabriek met zijn rokende schoorsteen werd, in zekere zin, 
het symbool van een nieuwe tijd, met ondernemingen die allengs moge-
lijkheden van specialisatie, schaalvergroting, centrale leiding, decentrale 
productie en concernvorming ontwikkelden.

De kritiek op deze ontwikkeling ging heten naar zijn grootste criticus: 
het marxisme. Andere stelsels van ideeën waren derivaten ervan. Ik bedoel 
dan niet alleen in politiek opzicht, maar ook in economisch opzicht.

Het marxisme en zijn derivaten hadden weinig oog voor de dynamiek 
van het ondernemerschap. Ook nu komen innovaties tot stand dankzij 
de durf van ondernemers. Zoals er bij de eerste industriële revolutie een 
bewondering groeide voor de uitvinders en een sociale stijging mogelijk 
werd voor de ondernemers, zo hebben we de afgelopen twee decennia 
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meegemaakt dat de vernieuwers, verpersoonlijkt in ondernemers als Bill 
Gates (oprichter Microsoft), Steve Jobs (Apple) en Jeff Bezos (Amazon.
com), werden bewonderd. Amazon.com werd in 1994 opgericht, in de tijd 
dat het world wide web (www) echt overal doorbrak. De immaterialise-
ring van de economie leek het begin te zijn van een nieuwe industriële 
innovatie. Een hausse in aandelen verbonden met internetondernemin-
gen volgde in 1997. De markt piekte in 2000: de dotcombubbel. Het bleek 
een korte recessie te zijn als gevolg van speculatie en te veel willen in 
een te korte tijd, maar de sociale media zijn daarna niet verdwenen en 
de internetcommunicatie groeit gewoon door. Na 2000 was er een snelle 
sanering van wat depreciërend ‘internetbedrijfjes’ werden genoemd. Die 
recessie valt in het niet bij de hypotheekcrisis die in 2007 uitbrak en tot 
op heden voortduurt. De oorzaken verschillen, de gevolgen zijn anders, 
maar tekenend is wel dat ook hier een verpersoonlijking van de veroorza-
ker optreedt, niet in de vorm van bewondering maar in die van publieke 
afschuw: de bankiers en hun bonuscultuur.

Kapitalisme	en	religie

Karl Marx presenteerde een visie op economische ontwikkeling die los-
gemaakt werd van de individuele ondernemers. Industrialisatie was een 
gevolg van technologische ontwikkelingen. Kapitalisme was de legiti-
merende ideologie van iets wat groeide uit technologische ontwikkeling, 
toegenomen handel, groeiende vraag als gevolg van bevolkingsgroei en 
andere economische factoren.Deze marxistische interpretatie was voor 
Max Weber (1864-1920) echter te eenvoudig, omdat de mindset van de 
burgers erbuiten werd gelaten. Weber associeerde het kapitalisme met 
het protestantisme, waarmee hij meer een cultuur dan een kerkgenoot-
schap aanduidde. De aartsvaders van het protestantisme, zoals Maarten 

Luther of Johannes Calvijn, recht-
vaardigden economisch handelen 
in betrekking tot het gemenebest. 
Het welzijn van de buurman of de 
gemeenschap komt vóór het welzijn 
van de enkeling, lezen we bij hen. In 
de wereld van Max Weber was het 
protestantisme niet meer de ‘cul-
tuur van sociale verantwoordelijk-

heid’ van de zeventiende en achttiende eeuw, maar was het geworden tot 
een individualistisch ethos waarin hard werken en geld verdienen evenzeer 
een roeping is als het leven van een monnik of een kloosterzuster in het 

Het protestantisme was bij 
Max Weber niet meer een 
 ‘cultuur van sociale verant-
woordelijkheid’, maar een 
 individualistisch ethos



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Concurrentiekracht	met	behoud	van	cultuur

126

katholicisme van zijn tijd. Rationaliteit is een sleutelbegrip bij Weber. In 
tegenstelling tot de traditionalistische, liturgische en symbolische cultuur 
van de katholieken was de protestantse, in het bijzonder de puriteinse en 
calvinistische vormen ervan, een inspiratie om rationeel te handelen. Met 
het begrip rationaliteit heeft Weber op verschillende manieren getracht 
het moderniseringsproces te begrijpen. Met formele rationaliteit waren de 
rechtsstaat, de bureaucratie en de rationele onderneming mogelijk; met 
materiële rationaliteit doelde Weber op wat wij nu ethiek, waarden of mo-
raliteit zouden noemen. Door beide aspecten van de samenleving rationeel 
te noemen, maakte hij duidelijk dat beide aspecten ook beargumenteerd 
kunnen en, in een democratie, moeten worden.

Meer dan een eeuw is verlopen sinds deze ideeën werden geformuleerd. 
Protestantisme en katholicisme, zoals Max Weber ze waarnam, zijn geëvo-
lueerd en in veel opzichten naar elkaar toe gegroeid. Je kunt spreken van 
een christelijke sociale ethiek, waarin protestantse en katholieke elementen 
te herkennen zijn. De godsdienstige instellingen zijn er nog wel, maar de 
invloed ervan op het gewone dagelijkse doen en laten van hun gelovigen is 
afgenomen. De invloed van de media is wellicht sterker dan de invloed van 
de kansel. De westerse kerkgenootschappen van vandaag zijn niet gemakke-
lijk vergelijkbaar met de kerken van een eeuw of meer geleden, die opereer-
den in een samenleving zonder media, zonder sociale bijstand door de staat, 
zonder betaald onderwijs en zonder betaalde ziekenzorg – om maar eens 
drie gebieden te noemen waar de kerken het voortouw hadden genomen in 
de achttiende en negentiende eeuw. Die kerken konden aan het einde van de 
negentiende eeuw kritische standpunten ten aanzien van maatschappelijke 
en sociaaleconomische ontwikkelingen innemen. Dat kunnen ze thans ook 
wel, maar het effect is bij lange na niet meer het effect dat een encycliek als 
Rerum Novarum had in 1891. De invloed van de kerken en de religie op de 
samenleving is sterk afgenomen. Naar de oorzaken van deze zogenaamde 
secularisatie wordt gezocht. In het Westen hebben de kerken zichzelf gemo-
derniseerd; een rationeel proces. Worden kerken en andere sociale instellin-
gen niet te diepgaand door de kapitalistische maatschappij beïnvloed?

Kapitalismen

Kapitalisme heeft veel verschijningsvormen, maar we moeten het blijven 
zien als een contested concept. Dat is lastig, want net als de popcultuur is het 
kapitalisme overal. In de twintigste eeuw was de economische wetenschap 
lang in de ban van collectieve oplossingen, maar nu beheerst het kapita-
lisme, genoemd neoklassiek denken, het economisch onderwijs. De student 
economie van vandaag luistert verbaasd naar een docent wanneer die over 
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economische ordening begint. Die student is geboren na 1989 en heeft geen 
weet meer van het communisme, ook al leven we feitelijk in markteconomie-
en met een dominante publieke sector. Dat zou ons toch aan het denken over 
onze economische orde moeten zetten. De oude ideaaltypen, een commu-
nistisch systeem of een zuiver kapitalistische ordening, zijn niet te vinden. 
Een halve eeuw geleden dacht Jan Tinbergen, aanvankelijk betrokken op 
een vreedzame co-existentie van de verschillende stelsels, dat de twee typen 
economieën naar elkaar toe zouden groeien. Er zou een convergentie plaats-
vinden met als resultaat een gemengde ordening van de economie. In wer-
kelijkheid is er niet één, maar zijn er verscheidene varianten. Als gevolg van 
politieke ingrepen in het sociale stelsel, van Europese stroomlijningen met 
betrekking tot belastingen, van ervaringen met globale competitie, en ook 
als gevolg van veranderende morele opvattingen ten aanzien van duurzaam-
heid, gender of maximering van inkomens, hebben we nu te maken met een 
gemengde orde maar met varianten van dat ene kapitalisme.

Waarom is het communisme ten onder gegaan? Omdat het gerealiseerd 
werd in een monocultuur waar kritiek niet welkom was. Het communisme 
verstarde en implodeerde. Daarentegen zijn verbeteringen als gevolg van 
de kritiek op het kapitalisme de oorzaak van het behoud ervan geworden. 
Het kapitalisme is veranderbaar gebleken. De aanpassingen zijn groot, 
maar de harde kern blijft uit winst verkregen vermogensgroei. Kapitalisme 
heeft een ingebouwde afkeer van verspilling, van luxe, van niet-doelgerich-
te uitgaven. Het is niet nodig om zoals Marx totaal negatief te zijn over het 
kapitalisme. Alle formele organisaties in de westerse wereld streven naar 
zelfhandhaving en zijn daardoor min of meer kapitalistische organisaties 
geworden: kerken, musea, universiteiten, sportclubs of, gewoon, bedrij-
ven. De jongste kritiek op het kapitalisme is zijn kortetermijndenken. En 
dus maken we mee dat er een langetermijnperspectief ontwikkeld wordt. 

Dan komt er ruimte voor duurzaam-
heid, voor werknemers die ook 
nog leerling willen zijn, voor maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
en voor nog veel meer.

Kapitalisme zie ik als een model 
van aanpak: het is een combinatie 
van normen en waarden, die so-
ciale interactie reduceert tot een 
systeem van kapitaalinvestering 

dat interacteert met vragers en aanbieders. Kapitalistisch is niet alleen het 
bedrijfsleven; ook de wereld van cultuur en godsdienst, de wereld van het 
onderwijs en van de zorg zijn kapitalistisch gemaakt. Overal wordt gestreefd 

Kapitalisme vandaag is een 
aanpak: een combinatie van 
normen en waarden, die de legi-
timering van sociale interactie 
reduceert tot een systeem van 
kapitaalinvestering
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naar rationele bedrijfsvoering. Kapitalisme is een aanpak waarin kapitaal 
niet als een subsidie, maar door middel van noeste arbeid, management en 
streven naar efficiency opgebouwd wordt. De rechtvaardiging aan de hand 
van marktsucces, verkoopcijfers en andere indicatoren zet door, ook buiten 
de ondernemingsgewijze productie. In maatschappelijke organisaties voor 
cultuur, onderwijs, zorg en ook religie wordt de eenhoofdige leiding door 
een directeur, rector, geneesheer of bisschop vervangen door een meerhoof-
dige leiding: zakelijke leiding staat naast de artistieke of inhoudelijke lei-
ding. Toch is de zakelijke kant vaak de doorslaggevende factor. Niet nieuwe 
ideeën over opvoeding of godsdienst, maar budgettaire problemen bepalen 
zo de agenda. Er wordt gestreefd naar positieve jaarcijfers en een groeiend 
kapitaal, dat in het Nederlands zo treffend met ‘vermogen’ wordt aange-
duid. Het winststreven in de maatschappelijke organisaties is doorgaans 
wat gedempter dan bij beursgenoteerde ondernemingen. Daarom spreek 
ik van kapitalismen, dus in meervoud. De basis van alle kapitalismen is dat 
vermogensverlies of vermogensaccumulatie het beleid, gereduceerd tot 
economisch handelen, domineert en legitimeert. Culturele, kerkelijke en 
sociale instellingen zijn zo kapitalistisch geworden. Ze zijn meer geïnteres-
seerd in de instandhouding van hun vermogen dan in de culturele en sociale 
functie die ze hebben. Orkesten verdwijnen zodra ze gedefinieerd worden 
als verlieslatende activiteiten. Monumentale kerken gaan dicht zodra ze zijn 
gereduceerd tot gebouwen die te kostbaar in onderhoud zijn.

Dit kapitalisme heeft, in een meervoud van gedaanten, ons in de greep. 
Overal zijn kapitalismen te vinden: van hoog tot laag. Maar maken we niet 
de fout dat kapitalistische redeneringen het organisatorische handelen 
gaan bepalen en legitimeren? Cultuurbeleid gaat zo niet langer over cul-
tuurontwikkeling en cultuurspreiding, maar over de betaalbaarheid ervan. 
Op cultuur wordt nu bezuinigd zoals er ook op defensie of op onderwijs 
bezuinigd wordt. Waarom zou een klein land een complete vloot of lucht-
macht moeten hebben, waarom moet elke stad een symfonieorkest of elke 
universiteit een theologische of wijsgerige faculteit hebben? De vraag 
keert iets om. Een land is pas veilig indien er een levende militaire traditie 
is; een stad is pas een echte stad indien er een cultuur van scheppende kun-
sten en ambachten is; een universiteit is pas universiteit als die meer biedt 
dan een opleiding voor de arbeidsmarkt. De kosten van het feest zijn een 
belangrijker gespreksonderwerp dan het feest zelf. In al hun variaties drei-
gen kapitalismen eendimensionaal te worden. Totdat ze convergeren in het 
ene kapitalisme. Dat zou rampzalig zijn, want zijn er dan nog instanties te 
vinden die voldoende afstand hebben bewaard om onbevangen kritiek te 
leveren? Zal gebrek aan kritiek niet uiteindelijk de overlevingskansen van 
dat ene kapitalisme bedreigen?
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Spaarzaamheid	wordt	doorgaans niet alleen geassocieerd met Schot-
ten en Nederlanders, maar meer in het bijzonder ook met de calvinistische 
godsdienst, die in de loop der eeuwen zoveel invloed op hun culturen en 
gewoonten heeft gehad. Het was Max Weber, de vader van de Duitse socio-
logie, die als eerste het belang van het calvinisme voor de opkomst van de 
moderne kapitalistische economie inzag. En door de calvinistische traditie 
nader te bestuderen, zullen we het element ontdekken dat Weber lijkt te 
hebben gemist: de aard van spaarzaamheid als deugd.1

Het calvinisme was een religieuze reactie op de noden en zorgen van 
een nieuwe zestiende-eeuwse middenklasse in opkomst. Rekening hou-
den met de toekomst bij het gebruik van geld was noodzakelijk geworden 
in een maatschappij die was uitgestegen boven puur overleven en waarin 

Een nieuw pleidooi voor 
spaarzaamheid

De auteur is research professor aan Yale University.

Spaarzaamheid bestaat in een gewoonte van verstandig 
rentmeesterschap waarbij middelen worden behouden en 
tegelijk nuttig gebruikt. Spaarzaamheid is een essentieel 
instrument van economische welvaart, en tevens een bron 
van menselijk geluk. Zonder spaarzaamheid is er geen 
voorziening voor de toekomst en wordt bezit onzeker, wil-
lekeurig, en kwetsbaar voor roof en verkwisting. Spaar-
zaamheid maakt daarom economische langetermijnplan-
ning mogelijk, maar ook het opbouwen van families en 
liefdadige instellingen. Het is de grondslag van iedere 
vorm van gemeenschapszin en van de gewoonte om aan 
vreemden te schenken.

door Theodore Roosevelt Malloch
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mensen zich intensief bezighielden met handel en nijverheid. De theolo-
gische positie die stelt dat waarde niet zozeer wordt bepaald door het geld 
dat wordt uitgegeven, als wel door de wijsheid waarmee we onze verant-
woordelijkheden als rentmeester van Gods schepping nakomen, zit diep 
ingebakken in de Reformatie. Dit standpunt is echter veel ouder en kan 
onder andere worden herleid tot het grote verhaal over Jozef, dat gaat over 
spaarzaam beheer in al zijn vormen. De kracht van het reformatorische 
denken lag grotendeels in het vermogen om het verhaal van Israël te doen 
herleven en het rechtstreeks toe te passen op de opvattingen van de nieuwe 
middenklasse.

Spaarzaamheid	in	Calvijns	geschriften

De deugd van spaarzaamheid speelt een belangrijke rol in het werk van 
Calvijn, vanaf de Institutie2 tot aan zijn vele Commentaren.3 Vooral zijn 
lezing van Matteüs 6 is in dit opzicht opmerkelijk. Gelovigen horen te ver-
trouwen op de vaderlijke zorg van God, te verwachten dat Hij hun alles zal 
geven wat ze nodig hebben, en zichzelf niet te kwellen met onnodige be-
zorgdheid. Hij verbiedt gelovigen om zich zorgen te maken of hun blik op 
de dingen om hen heen te richten, zonder daarbij acht te slaan op God, die 
de enige is op wie zij hun oog moeten vestigen.4

Door allereerst te streven naar het Koninkrijk Gods geeft Calvijn nog een 
reden om zich niet bovenmatig bezorgd te maken, want ‘it is a gross and 
indolent neglect of the soul, and of the heavenly life’5 waardoor mensen 
mislukken en hun zorgen en wensen aanpassen. Het idee van dagelijks 
brood dat ons voedt en de daarvoor vereiste arbeid die in de structuur van 
de schepping is ingebouwd, worden door Calvijn voortdurend benadrukt. 
‘Yet our Lord commenced with bread and the supports of an earthly life, 
that from such a beginning he might carry us higher.’ Calvijn leert zijn 
volgelingen om geduldig te verdragen, nederigheid te aanvaarden en niet 
‘intoxicated by a false confidence in earthly abundance’ te zijn.

Voor Calvijn is ‘ons brood’ een metafoor voor al onze goederen en bezit-
tingen. Dat is echter niet letterlijk ons brood. Calvijn zegt: ‘It is so called, 
not because it belongs to us by right, but because the fatherly kindness 
of God has set it apart for our use. It becomes ours, because our heavenly 
Father freely bestows it on us for the supplies of our necessities. The fields 
must no doubt, be cultivated, labor must be bestowed on gathering the 
fruits of the earth, and every man must submit to the toil of his calling, 
in order to procure food. But all this does not hinder us from being fed by 
the undeserved kindness of God, without which men might waste their 
strength to no purpose. We are thus taught, that what we seem to have ac-
quired by our own industry is His gift.’
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De respectvolle en zuinige zorg voor Gods gaven is hier een vorm van 
Bijbelse gehoorzaamheid. Sommigen stellen dit tegenover de baconiaanse 
opvatting dat de wereld van ons is om te gebruiken. Calvijn stelt echter dat 
het gebod in de eerste hoofdstukken van Genesis om ‘to build and to keep’ 
geen vrijbrief is om te plunderen, maar een zoeken naar de juiste balans 
suggereert. En dit is het cruciale punt. Spaarzaamheid is niet zomaar een 
kwestie van verstandig opsparen; het is ook een kwestie van verstandig uit-

geven. En het onderliggende motief 
is niet hebzucht, maar dankbaar-
heid: dankbaarheid aan God voor 
de gaven die hij ons schenkt, waar-
door we er op onze beurt van willen 
uitdelen. En deze dankbaarheid is 
iets wat we door de samenleving 
verspreiden door spaarzaam rent-

meesterschap. Want spaarzaamheid is niet alleen een individuele deugd. 
Ze leidt tot een sociale situatie waarin de liefde voor onze naasten bepaalt 
hoe we ieder afzonderlijk onze bezittingen gebruiken.

De reformatoren vatten de zonde van de hebzucht op als een zonde die 
rechtstreeks tegen onze naaste wordt begaan. De theorie van economische 
schaarste in plaats van welvaart, waarop deze theologische claims berus-
ten, moge dan achterhaald zijn, maar voor de reformatoren was hebzucht 
een overtreding van de grens die God als schepper voor ons in de wereld 
heeft gesteld, en het gevolg daarvan is een strijd om soevereiniteit, wie nu 
werkelijk de baas is over ons leven en onze toekomst. Daarom is de zonde 
van hebzucht in feite de zonde van ‘desiring a life subject to human control 
over a life of vulnerable trust’ in God.

Het	Europese	erfgoed	van	het	calvinistische	wereldbeeld

Het calvinistische wereldbeeld, en met name de opvatting over spaarzaam-
heid, genoot slechts een gastvrije ontvangst in een paar Europese landen 
waar de Reformatie voet aan de grond kreeg: in Schotland, Nederland en 
Zwitserland, en later natuurlijk in de Massachusetts Bay Colony en uitein-
delijk als onderdeel van het Amerikaanse leven.

Ook Schotland koos dus het gereformeerde pad en schaarde zich bij de 
protestanten. Het werd de zetel en het symbool van spaarzaamheid en dat 
beeld is gebleven, zodat tot op de huidige dag het goedkoopste Amerikaan-
se autoverhuurbedrijf ‘Thrifty’ heet en een Schot met een kilt als embleem 
heeft. Er zijn goedkope ‘Schotse’ hotels en nog tientallen andere voorbeel-
den waarin gebruik wordt gemaakt van de reputatie van dit onbuigzame 

Spaarzaamheid is niet zomaar 
een kwestie van verstandig  
opsparen; het is ook een kwestie 
van verstandig uitgeven
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volk met zijn handelsgeest. Religie was in de zestiende eeuw belangrijk 
voor de Schotten, en de kerk speelde een cruciale rol in het dagelijks leven. 
De kerk was verantwoordelijk voor onderwijs, gezondheid, welvaart en 
discipline. De kerk was daarnaast belangrijk op het individuele vlak voor 
de uitdrukking van innerlijke spiritualiteit.

Hoewel de Church of Scotland kan worden teruggevoerd op de eerste 
christenen in Schotland, die op het eiland Iona aan de westkust aankwa-
men, en het land eeuwenlang katholiek was, werd haar identiteit hoofd-
zakelijk gevormd door de Schotse reformatie van 1560. Onder leiding van 
(onder anderen) de temperamentvolle John Knox brak de Schotse kerk 
met Rome. Deze overgang betekende een transformatie: tradities werden 
gemoderniseerd en de economie werd opengesteld. Maar de allergrootste 
bijdrage lag op het terrein van de vrijheid: vrijheid van Rome en de kerke-
lijke verordeningen.

Precies in de context van wat zou uitgroeien tot een nieuwe vrije econo-
mie kwamen de calvinistische deugden tot bloei. Zij waren precies wat de 
Schotten nodig hadden om te profiteren van hun nieuwe situatie en om 
hun welvaart te verspreiden. Spaarzaamheid, zoals die werd opgevat in 
de calvinistische traditie, stond gelijk met de twee kardinale deugden van 
voorzichtigheid en matigheid. Spaarzaamheid werd niet gezien als gierig-
heid of oppotten, twee kenmerken van de perversie van bezit en het onver-
mogen om er creatief gebruik van te maken. Spaarzaamheid betekende ook 
niet dat er geen risico’s mochten worden genomen, of dat vrijgevigheid 
moest worden vermeden. Spaarzaamheid werd gezien als een verstandig 
gebruik van bezittingen: opsparen wanneer dat mogelijk was, investeren 
wanneer er kans was op rendabiliteit, en het vermijden van verspilling. 
Spaarzaamheid was eenvoudigweg verstandig rentmeesterschap onder het 
oog van God. Het was precies wat de kapitalistische economie nodig had: 
het Schotland van de zeventiende eeuw trad niet alleen toe tot de moderne 
wereld, maar speelde ook een specifieke rol in het creëren ervan.

De	morele	opvattingen	van	Adam	Smith

De Schotten keken voor de antwoorden op filosofische vragen vaak naar hun 
Franse tegenhangers. Frankrijk verkeerde in zijn verlichtingsperiode, en het 
intellectuele vuur verspreidde zich al snel naar Schotland. Hoewel het werk 
van de Schotse filosofen – een aanzienlijk aantal – eveneens de Franse specu-
latief-rationalistische geest ademt, werd dit getemperd door zowel een dosis 
scepticisme als een meer uitgesproken vorm van utilitarisme, ook wel be-
kend geworden als Schots realisme. Anders dan de Franse hielden de Schotse 
denkers zich speciaal bezig met economische groei en ontwikkeling, de ge-



Theodore	Roosevelt	Malloch

Een nieuw pleidooi voor spaarzaamheid

133

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

volgen van internationale handel, en de mechanismen van een opkomende 
stedelijke, commerciële samenleving waarin mensen bezit hadden.

De Schotse verlichting besloeg een periode van ongeveer vijftig jaar (1740-
1790). Vele protagonisten hiervan waren academici, in tegenstelling tot de 
verlichtingsdenkers in Frankrijk. Adam Smith is de bekendste. Er waren ech-
ter ook diverse belangrijke personen buiten de academie die invloed hadden 
op het verloop van de dialoog, met name en voor allen de grootse figuur van 
David Hume. De verrichtingen van de school van de Schotse verlichting wa-
ren zo belangrijk dat Voltaire zelf eens zou hebben opgemerkt dat ‘we voor al 
onze ideeën over beschaving naar Schotland kijken’.

Adam Smith, hoogleraar in de ethiek in Glasgow en de vader van de eco-
nomie, wordt nog steeds verheerlijkt vanwege The Wealth of Nations (1776). 
De invisible hand uit de theorie van Smith is in feite de voorzienigheid van 
God (de God van Calvijn). Hoewel Smith zeer zeker een product van de 
Schotse verlichting was en reageerde op de letterlijkheid en strengheid van 
het onbuigzame Schotse calvinisme, is hij toch ook in die cultuur geboren en 
getogen. Wat tegenwoordig dan ook minder bekend is, is het verband tussen 
zijn opkomende theorie en de empirische bevindingen omtrent de kapitalis-
tische economie enerzijds, en zijn vroege ethische denkbeelden anderzijds.

In 1759 publiceerde Smith zijn eerste werk: een klassieke ethische ver-
handeling genaamd The Theory of Moral Sentiments. Dit werk was sterk 
beïnvloed door de Schotse verlichting; het bevatte een coherente gedach-
tegang waarin hoofd en hart werden verbonden en het vestigde een kader 
dat ten grondslag ligt aan al zijn economische theorieën. Voor Smith kun-
nen en moeten economie en ethiek niet van elkaar worden gescheiden. De 
economie berust op vertrouwen, en dat vertrouwen is zowel ingebed in de 
deugden van het individu, als vastgelegd in de wetgeving van een bepaalde 
(commerciële) samenleving.

Smith verdeelde ethische systemen in categorieën van de aard van mo-
reel gedrag, zoals betamelijkheid, voorzichtigheid en welwillendheid, en 
categorieën van het motief van moreel gedrag, zoals eigenliefde, rede en 
gevoel. Voor hem was met name zelfbeheersing de hoogste deugd. ‘De man 
die handelt volgens de regels van volmaakte verstandigheid (prudentia), 
strikte rechtvaardigheid en betamelijke welwillendheid kunnen we vol-
maakt deugdzaam noemen.’ Kortom, voor het goed functioneren van een 
economie hecht Smith groot belang aan persoonlijke deugden.

De	positie	van	spaarzaamheid	tussen	de	andere	deugden

Kapitalisme is beslist een spel. Deirdre McCloskey noemt het een Good 
Person’s Game.6 Zij claimt ook dat het spelen van zo’n spel iemand goed 
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kan maken. In haar betoog is het spel in essentie een spel van samenwer-
king, grotendeels een conversatie, en om aan zijn doel te beantwoorden 
zijn alle zeven deugden vereist: de vier kardinale deugden die al sinds de 
oudheid worden erkend (moed, voorzichtigheid, matigheid en gerechtig-
heid), en de drie ‘theologische’ deugden (geloof, hoop en barmhartigheid) 
die later door Paulus zijn toegevoegd.

Waarom is spaarzaamheid, zoals die in de calvinistische traditie werd 
opgevat, nu een deugd die gelijkstaat met de zeven algemeen erkende 
deugden? Spaarzaamheid staat tegenover twee veelvoorkomende mense-
lijke ondeugden: verkwisting en gierigheid. Bij de eerste worden middelen 
verspild en bij de tweede worden ze niet gebruikt. Spaarzaamheid bestaat 
in een gewoonte van verstandig rentmeesterschap waarbij middelen wor-
den behouden en tegelijk nuttig gebruikt. Spaarzaamheid is een essentieel 
instrument van economische welvaart, en tevens een bron van menselijk 
geluk. Zonder spaarzaamheid is er geen voorziening voor de toekomst en 
wordt bezit onzeker, willekeurig, en kwetsbaar voor roof en verkwisting. 
Spaarzaamheid maakt daarom economische langetermijnplanning moge-
lijk, maar ook het opbouwen van families en liefdadige instellingen. Het is 
de grondslag van iedere vorm van gemeenschapszin en van de gewoonte 
om aan vreemden te schenken. Zij is een van de beste verworvenheden van 
de protestantse traditie en wordt in Amerika nog steeds geleefd, maar be-
gint in Schotland – en breder in Europa – onder invloed van het socialisme 
en de welvaartsstaat geleidelijk te verdwijnen.

Max	Weber:	gelijk	hebben	op	de	verkeerde	manier

Voordat we conclusies trekken, past het om Weber de eer te geven die hem 
toekomt. Weber verbond de geest van het kapitalisme met de protestantse 
ethiek en op die premisse is ook dit betoog gebaseerd. Misschien kunnen 

we deze grote socioloog het best 
eren door te laten zien waarom hij 
zich vergiste. Webers opvatting van 
de Reformatie is in feite gebaseerd 
op een verwarring van de zonde van 
hebzucht met de deugd van spaar-
zaamheid.7 Weber keek naar het 
optreden van welvaart in de gere-
formeerde landen en concludeerde 

dat daar een bepaalde theologie heerste die mensen zodanig beïnvloedde 
dat ze niet naar vreugden verlangden, maar de voorkeur gaven aan winst. 
Natuurlijk is het zo dat Noord-Europeanen en de emigranten in Noord-
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Amerika werkten om te voorzien in hun fundamentele behoeften en daar-
bij bezittingen verzamelden, maar de reden daarvan heeft minder te ma-
ken met hebzucht dan met werk. Want in het calvinisme kreeg werk voor 
het eerst een religieus karakter; het werd een ethische eis. Een mens werkte 
niet om te leven, maar omdat God het wilde.

De roeping van iemand was in de calvinistische levensbeschouwing een 
kenmerk van al of niet uitverkoren zijn door God. Werk was een bewijs van 
productiviteit, zoals aangetoond in de parabel van de talenten; geen hang 
naar genot. Weber concludeerde dat al dat harde werken en weinig uitge-
ven leidde tot sparen, en dat de spaarders altijd op zoek waren naar nieuwe, 
betere investeringen. Maar in Webers beschrijving van Calvijn ontbraken 
elementen van een andere relatie die mensen tot hun bezit hadden. Calvijn 
geloofde namelijk dat de rijken een verantwoordelijkheid hadden ten aan-
zien van de armen, maar dat de armen ook een missie voor de rijken hadden. 
De armen waren de ontvangers van God, de plaatsvervangers van Christus, 
de ambtenaren van God die de rijken de kans gaven om zichzelf te bevrijden 
van een verslaving aan geld, een kans om van hun hebzucht te worden ver-
lost. Juist om die reden werd Genève overstroomd door arme vluchtelingen.

Weber had dus maar half gelijk toen hij een verband legde tussen Cal-
vijns denken en het verzamelen van rijkdommen, en de latere evolutie van 
het kapitalisme. Want Calvijn moedigde in zijn tijd mensen niet aan om 
rijk aan bezit te worden, en daarmee hebzuchtig, maar om rijk te worden 
ten aanzien van God, en dus vrijgevig. Hij legde geen vrijgevigheid op in de 
vorm van nauwkeurige berekeningen of gedefinieerde geldsommen, maar 
riep zijn volgelingen op om de wet van de liefde als leidraad te gebruiken. 
Dit was geen vorm van ascese, maar een leven van spaarzaamheid als ge-
leefde deugd. Het was ook een leven van dankbaarheid, want alles wat de 
mensen hadden ontvangen, was niet bedoeld om zelf te hebben of te hou-
den, maar om het in bruikleen te hebben en te gebruiken als rentmeesters, 
totdat (in de woorden van Calvijn) ‘such time as they came to behold the 
face of Him whose love had never let them go’.8 De betekenis van dit idee 
van een religieuze roeping hangt dus nauw samen met dankbaarheid.

Conclusie:	de	herontdekking	van	spiritueel	kapitaal

Calvijns theologie, Smiths denken en Webers sociologie laten het belang 
zien van religieuze en morele waarden voor een florerende economie. In te-
genstelling tot wat de positivisten wilden is religie niet dood of kwijnend. 
De secularisatietheorieën die in de jaren zestig en zeventig aan universitei-
ten zo populair waren, beginnen futiel te lijken, want religie is momenteel 
een overal aanwezige en groeiende macht in de wereld.
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Een groot deel van deze nieuwe opleving speelt zich af rondom het zo-
genoemde spiritueel kapitaal. Dit concept is gebaseerd op onderzoek naar 
sociaal kapitaal, dat heeft aangetoond dat spiritualiteit een belangrijke fac-
tor is in de vorming van sociale netwerken en tevens een stimulans is voor 
economische en sociale vooruitgang. Er is een toenemende erkenning in de 
sociale wetenschappen, en ook in sommige politieke kringen, dat religie 
geen epifenomeen is. Evenmin is de publieke betekenis ervan over de hele 
wereld aan het verdwijnen. Het is juist een essentiële factor voor inzicht in 
elk aspect van het leven, vanaf de omvang van vertrouwen tot aan gedrags-
normen; en die hebben allemaal verstrekkende economische, politieke en 
sociale consequenties.

Het is daarom van groot belang het onderzoek voort te zetten naar de 
gevolgen van spirituele en religieuze gebruiken, overtuigingen, netwer-
ken en instituten die een meetbare invloed hebben op individuen, gemeen-
schappen en samenlevingen, die stuk voor stuk een aspect van spaarzaam-
heid bevatten. Kortom, wat is het verband tussen economische groei en 
sociale vooruitgang enerzijds, en spiritueel kapitaal anderzijds? Is sparen 
(naast verstandig uitgeven een belangrijk onderdeel van spaarzaamheid) 
voorgoed verloren, en zo nee, hoe kunnen we sparen en behoud dan tot een 
onderdeel van duurzaamheid maken, om de consumptiemaatschappij te 
beëindigen? Zowel openbare als persoonlijke spaarzaamheid is een deugd 
van onschatbare waarde, die moet worden herontdekt en beoefend als we 
onze levens en samenlevingen weer op orde willen krijgen.
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Nederland	heeft	alles	mee	om	een	sterke, open economie te zijn. Een 
goed opgeleide beroepsbevolking, uitstekende onderzoeksinstellingen, een 
prima infrastructuur, mondiale mainports, een unieke geografische positie, 
een in veel opzichten vergelijkenderwijs goed functionerende overheid, 
internationaal aantrekkelijke wet- en regelgeving, en een goed ontwikkelde 
industrie- en dienstensector. Natuurlijk zijn er verbeteringen nodig, zoals 
hervormingen in de zorg, op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. 
Daarnaast en daar ook mee samenhangend is het beslag dat de overheid op 
de economie legt veel te groot (ruim vijftig procent van het bbp).

Mede vanwege het uitblijven van deze hervormingen heeft Nederland 
helaas nog nauwelijks een weg uit de crisis gevonden. Er is echter nog een 
reden waarom Nederland op allerlei internationale rankings de weg naar 
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Het overheidsbeleid voor de groeiagenda van Nederland is 
zowel te veel versnipperd als te weinig ingebed. Terwijl in 
andere landen de groei weer begint aan te trekken, dreigt 
Nederland achterop te raken. Welke factoren veroorza-
ken dat verschil tussen groei en stagnatie? Een blik over 
de grens leert dat ook in een globale economie lokaliteit 
en worteling van belang zijn. De economische groei van 
Nederland kan worden bevorderd door meer regionaal te 
denken. Want de succesverhalen in binnen- en buitenland 
leren dat het excellente clusters en niches zijn die het ver-
schil maken.
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beneden lijkt te hebben ingeslagen. Waar andere landen stevige keuzes 
maken, zoals de ‘Energiewende’ in Duitsland, maken de verschillende 
overheden – en vooral de politici die daarin verantwoordelijkheid dragen – 
in Nederland geen echte keuzes. Wat in Nederland ontbreekt, is (de juiste) 
focus: keuzes maken in het economisch beleid en daar gericht aan werken. 
In deze bijdrage staat daarom de vraag centraal waar de economische 
kracht van Nederland ligt en wat de overheid kan doen om die te verster-
ken. Daarbij wordt ingezoomd op wat excellente clusters en niches voor 
het verdienmodel van Nederland kunnen betekenen.

Een	blik	over	de	grens

Wat is de ontbrekende schakel in de groeiagenda van de Nederlandse over-
heid? Een blik op succesverhalen in binnen- en buitenland leert dat het vaak 
excellente clusters zijn die het verschil maken. Zo’n cluster bestaat uit een 

samenhangende keten van kennis, 
innovatie en ondernemerschap die 
in staat is zich continu te vernieuwen 
en aan te passen. Bekende voorbeel-
den zijn de regio’s van Stuttgart, 
Seattle en in ons eigen land Eindho-
ven. Natuurlijk moet er altijd enige 

voorzichtigheid worden betracht om niet al te lichtvaardig voorbeelden uit 
een ander land of een andere cultuur over te planten naar Nederland. Maar 
hoewel de cruciale succesfactoren soms situatiegebonden kunnen zijn, 
blijkt tegelijkertijd uit onderzoek dat economische clusters substantiële 
agglomeratievoordelen opleveren.1 De theorie van agglomeratievoordelen 
komt oorspronkelijk van Alfred Marshall, de vader van de moderne econo-
mische wetenschap; inmiddels zijn er legio wetenschappelijke artikelen die 
empirisch bewijs leveren voor het bestaan van agglomeratievoordelen – ook 
wel marshalliaanse externaliteiten genoemd – in diverse sectoren en in di-
verse landen.2 Als gevolg van deze ontdekkingen is er een nieuw vakgebied 
ontstaan binnen de economische wetenschap, namelijk geografische eco-
nomie, die geografische spreiding van economische activiteiten bestudeert. 
De achterliggende reden voor het bestaan van agglomeratievoordelen is de 
cruciale rol die impliciete kennis3 – dat wil zeggen: kennis op basis van een 
combinatie van vaardigheden, ervaringen en attitude – speelt bij het proces 
van innovatie en economische ontwikkeling.4 Mensen kunnen impliciete 
kennis op afstand minder effectief en efficiënt genereren en overdragen; 
vandaar dat clustering, een proces dat letterlijk mensen bij elkaar brengt, 
zulke grote voordelen kan opleveren.

Excellente clusters blijken in de praktijk vaak samen te vallen met be-

Een blik op succesverhalen in 
binnen- en buitenland leert dat 
het excellente clusters zijn die 
het verschil maken
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paalde regio’s c.q. een zekere regiogebondenheid te hebben. Deze regio’s 
onderscheiden zich van andere regio’s door de aanwezigheid van een paar 
grote multinationals en vele daaraan verbonden mkb-bedrijven en ken-
nis- en onderzoeksinstellingen. Andere kenmerken zijn een hoge ‘dicht-
heid’ aan innovatie (hetgeen onder meer blijkt uit het aantal aangevraagde 
patenten uit zulke regio’s), een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, 
internationale medewerkers, politieke stabiliteit en een uitstekende in-
frastructuur. Maar ook door dezelfde waarden en normen die in een regio 
leven vindt men elkaar vaker. Men spreekt letterlijk ‘dezelfde taal’.

Deze waarden en normen vinden hun oorsprong in de samenleving 
en springen meer in het oog wanneer de ‘cultuur van zakendoen’ tussen 
landen wordt vergeleken, bijvoorbeeld tussen een meer Rijnlands versus 
een meer Angelsaksisch georiënteerd model. In Nederland zijn dit soort 
cultuurverschillen ook waarneembaar tussen bijvoorbeeld enerzijds de 
Randstad en anderzijds de provincie Brabant. Deze verschillen zijn een 
gegeven, maar vereenvoudigen voor degene die er in thuis is wel het zaken-
doen binnen een regio.

Topsectorenbeleid

In het Nederlandse industriebeleid is door het vorige kabinet een focus 
aangebracht op de zogenaamde topsectoren. Die ingezette lijn wordt door 
Rutte ii gecontinueerd. Met het topsectorenbeleid beoogt het kabinet de 
industriële sectoren waar Nederland in uitblinkt verder te versterken (het 
gaat om negen sectoren, te weten: tuinbouw en uitgangsmaterialen, agri 
& food, water, life sciences & health, chemie, hightech, energie, logistiek, 
en creatieve industrie). Daartoe zijn innovatiecontracten gesloten, die 
worden aangestuurd door de zogenaamde ‘gouden driehoek’: topteams 
waarin onderzoekers, ondernemers en de overheid samenwerken.

Naast al het goede dat er gebeurt, zijn er bij het topsectorenbeleid 
echter ook twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is de breedte van 
de topsectoren sterk uiteenlopend (zie de voorgaande opsomming). Veel 
verschillende typen bedrijven met verschillende culturele achtergronden 
moeten elkaar zien te vinden, waardoor samenwerking wordt bemoeilijkt 
en de focus lastiger is aan te brengen. Ten tweede is de geografische sprei-
ding van de sectoren groot. Hierdoor ontstaat het probleem dat niemand 
zich echt eindverantwoordelijk voelt en een op zichzelf mooi initiatief las-
tig tot een succes te maken zal zijn. Dat is buitengewoon jammer, want het 
idee om de krachten van het bedrijfsleven, de kennis- en onderzoeksinstel-
lingen en de overheden te bundelen, is op zichzelf een goed idee.

Hoewel Nederland qua oppervlakte een (relatief ) klein land is, kent 
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het bedrijfsleven van oudsher een spreiding door het hele land. Er is dus 
sprake van een in de loop der decennia ontstane natuurlijke ordening. De 
huidige topsectoren zouden daarom beter kunnen worden omgevormd 
naar meer regionale initiatieven. Dat heeft allerlei voordelen. Cultureel 
bestaat er een grotere aansluiting tussen bedrijven, overheden en kennis-
instellingen in een bepaalde regio. Men kent elkaar, niet alleen zakelijk, 
maar vaak ook via andere maatschappelijke organisaties. En er is een ge-
zamenlijk belang: namelijk het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten 
van de regio, zowel op het gebied van arbeidsmarkt en infrastructuur als 
op het gebied van opleidingen, lokale wet- en regelgeving enzovoort. Niet 
voor niks heeft Rob van Gijzel, de burgemeester van Eindhoven, recente-

lijk nog een verdienstelijk pleidooi 
gehouden voor een geografische 
cao als een goed alternatief voor een 
bedrijfstak-cao.5

Een dergelijke geografische cao 
vergemakkelijkt de inzet van per-
soneel over verschillende sectoren 

binnen een bepaalde regio. Hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit en kan er 
beter worden ingespeeld op de regionale behoeften. Ook kunnen er binnen 
zo’n cao specifieke afspraken worden gemaakt over het uitwisselen van 
personeel en het verzorgen van opleidingen door regionale kennisinstitu-
ten, en kan het arbeidsaanbod beter worden afgestemd op verschillende 
generaties.

Clusters	van	kennis	en	kunde

De vraag ligt dus voor welke regionale clusters er dan zouden zijn. Een blik 
op de kaart van Nederland leert dat er logischerwijs al een aantal te defini-
ëren zijn. Natuurlijk valt brainport Eindhoven daar het meest in op, maar 
er zijn meer ‘brainports’. Bijvoorbeeld het cluster biotechnologiebedrijven 
rondom Leiden, die gezamenlijk met de daar aanwezige Universiteit Lei-
den de potentie hebben om verder te groeien naar een regio van wereld-
naam. Ook het cluster bedrijven en instellingen in Midden-Nederland die 
zich richten op ‘food’ biedt veel mogelijkheden, evenals de internationale 
glastuinbouwsector in Greenport Westland-Oostland.

Deze meer clustergerichte benadering sluit ook aan bij het recente rap-
port Naar een lerende economie van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (wrr). In deze studie kiest de wrr ervoor om het verdien-
vermogen van Nederland voorop te stellen, en dat is wezenlijk anders dan 
het huidige – vooral op sectoren gerichte – beleid. ‘Het is economisch ge-

De geografische cao is vanuit 
de kracht van de regio’s  
bezien een goed alternatief 
voor een bedrijfstak-cao
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zien suboptimaal om stimuleringsbeleid te snel een sectoriaal perspectief 
te geven en fundamenteel onderzoek in een sectorale koker op te sluiten’, 
zo stelt de wrr.6 De crux van de analyse van de wrr luidt: ‘Het verdienver-
mogen van Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de manier 
waarop kennis kan circuleren, mensen hun capaciteiten kunnen vergro-
ten, en werk en leren met elkaar verbonden worden.’7

Wanneer de aanpak van de wrr wordt gevolgd, zal bij het samenbren-
gen van kennis, innovatie en ondernemerschap veel meer rekening wor-
den gehouden met culturele eigenaardigheden, morele en sociale waar-
den en goed ingebedde instituties, en hoe dat bij uitstek in de regio’s op 
uiteenlopende wijze vorm krijgt. Op deze manier kunnen er verschillende 
succesvolle clusters ontstaan. Het ambitieniveau kan dan overigens best 
verschillen. Een beperkt aantal clusters moet zich kunnen meten met de 
wereldtop, terwijl een ander deel zich meer zal manifesteren op Europees 
niveau en weer een ander deel zal bestaan uit de zogenaamde lokale hel-
den. Die laatste categorie bestaat uit clusters die het op Nederlandse schaal 
prima doen en op middellange termijn (wellicht) de ambitie en mogelijk-
heden hebben om door te groeien naar een hoger niveau.

Valkuilen	en	de	rol	van	de	overheid

De valkuil is dat dergelijke clusters te lokaal worden georganiseerd. Het is 
prima dat iedere willekeurige gemeente de doelstelling heeft om het Silicon 
Valley aan de Noordzee te worden, maar enige realiteitszin is hierbij wel van 
belang. Er zou een toets kunnen worden ontwikkeld waarmee kan worden 
bepaald of een regio voldoende potentie heeft om door te groeien naar een 
excellente regio, en ook om te bepalen welke witte vlekken er dan nog zijn.

De landelijke overheid heeft hierbij een spilfunctie. Natuurlijk is het – 
juist ook vanuit christendemocratisch oogpunt – van belang om allereerst 
te kijken naar de verantwoordelijkheid van private partijen en vervolgens 
naar regionale overheden. Maar dat neemt niet weg dat de overheid vanuit 
haar aanvullende rol op de samenleving gehouden kan zijn om in te grij-
pen bij marktfalen door bijvoorbeeld bepaalde zaken te standaardiseren. 
Immers, de spontane actie van private partijen blijft niet zelden steken op 
een laag en daardoor inefficiënt schaalniveau. Eenmalige, stevige interven-
ties zijn dan cruciaal om goede private initiatieven snel op te schalen en 
tot bloei te laten komen. Er zijn vele historische en recente voorbeelden die 
deze rolverdeling ook bevestigen. Men kan dan denken aan de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (voc), voorheen een ongeorganiseerd clubje van 
concurrerende compagnieën totdat Johan van Oldenbarnevelt ze samen-
voegde en extra financiering aanboorde. Modernere voorbeelden zijn de 
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haven van Rotterdam, de gasrotonde in Groningen en de Chemelot Cam-
pus in Sittard-Geleen.

Belangrijk voor het creëren van excellente clusters en niches is dat de 
overheid de juiste randvoorwaarden schept om de economie maximaal te 
kunnen laten groeien.

Een aantal van de randvoorwaarden die het verschil maken zijn door 
de overheid te beïnvloeden. Traditioneel is dat het cluster infrastructuur. 
Hierbij moet dan niet alleen worden gedacht in de beperkte definitie van 
mobiliteit, maar ook aan de toegang tot energie, internet enzovoort. Fy-
sieke bereikbaarheid van regio’s is cruciaal om groei te stimuleren. Hier 
kan wederom worden gewezen op de grote investeringen die zijn gedaan 
in het wegennet rondom Eindhoven en in de ontwikkeling van de High 
Tech Campus. Fysieke bereikbaarheid volstaat in de moderne tijd echter 
allang niet meer. Tegenwoordig draait het ook om goede elektronische 
bereikbaarheid. De aanwezigheid van internetknooppunten en grote data-
centra zijn daarmee eveneens van belang geworden om vestiging optimaal 
te maken. Deze elektronische middelen hebben op hun beurt weer de toe-
gang nodig tot gegarandeerde elektriciteit. Ook de (lokale) arbeidsmarkt 
kan door de overheid beïnvloed worden, namelijk door gezamenlijk met 
het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de juiste (beroeps)opleidingen 
te bevorderen. Tot slot is de eerder genoemde regionale cao ook een instru-
ment dat kan worden ingezet om de regio aantrekkelijker te maken.

Besluit:	naar	een	regiogerichte	aanpak

Het overheidsbeleid voor de groeiagenda van Nederland is zowel te veel 
versnipperd als te weinig ingebed. Terwijl in vele andere landen de groei 
weer begint aan te trekken, dreigt Nederland achterop te raken. In dit arti-
kel is naar voren gekomen dat een blik over de grens leert dat ook voor een 

economie lokaliteit en worteling van 
belang zijn. De economische groei 
van Nederland kan een sprong ma-
ken door de focus meer te verleggen 
naar de regio. Door met oog voor 
de verschillende regionale krach-
ten slimme combinaties te maken 
tussen bedrijfsleven, kennisinstel-

lingen en overheid kan het verschil worden gemaakt. De overheid heeft de 
taak om deze ontwikkeling te stimuleren en te stroomlijnen. Maar voorop 
blijft staan dat het verdienvermogen van Nederland besloten ligt in de 
kracht van de samenleving zelf.

De economische groei van  
Nederland kan een sprong 
 maken door de focus meer  
te verleggen naar de regio
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Terwijl	de	discussies	in	Den	Haag zich richten op de verdeling van de 
huidige welvaart, zouden we beter onze blik naar voren kunnen richten en 
het beleid afstemmen op onze welvaart op de lange termijn. Internationale 
ontwikkelingen maken het allerminst vanzelfsprekend dat Nederland zijn 
economische positie zal weten te behouden. De cultuur van kortetermijn-
denken in de politiek zorgt ervoor dat die zich vooral richt op handhaving 
van koopkracht zonder na te denken over (laat staan te investeren in) wat 
onze welvaart daadwerkelijk drijft: onderwijs en arbeid, financieringsmo-

Politieke cultuur frustreert 
langetermijnagenda voor de 
Nederlandse economie

Beetsma is hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam.  
Bouwens is hoogleraar accounting aan Harvard University en Tilburg University.

De Nederlandse politiek is te veel gericht op kortetermijn-
beleid, zoals de verdeling van de huidige welvaart en 
koopkrachtbehoud. Internationale ontwikkelingen vragen 
echter om een langetermijnstrategie voor onze economie. 
Hoe kan Nederland in de toekomst dan wel concurrerend 
en welvarend blijven? Daarvoor moeten de financiering 
van het onderwijs en de aansluiting tussen educatie en 
arbeidsmarkt worden verbeterd. Onontgonnen arbeidspo-
tentieel – vooral onder groepen allochtonen – moet worden 
geactiveerd. Bovendien zijn maatregelen voor een gunstig 
ondernemingsklimaat meer dan noodzakelijk en heeft de 
overheid een taak om Nederland competitief te laten zijn 
in de industriële groeisectoren van de toekomst.

door Roel Beetsma & Jan Bouwens
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gelijkheden voor het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat. In deze bij-
drage houden we de invulling van deze pijlers voor onze welvaart kritisch 
tegen het licht en wordt een langetermijnagenda voor een sterke Neder-
landse economie geschetst.

Financiering	van	het	onderwijs

Nederland laat op vele fronten kansen liggen. Over het algemeen is ons 
land allereerst veel te zuinig geworden in zijn onderwijsbestedingen en 
wordt een deel van deze bestedingen bovendien verkeerd gedaan. Het pri-

mair onderwijs verkeert in een zo-
danige geldnood dat er nauwelijks 
of zelfs geen geld is voor het onder-
houd van de scholen. De salarissen 
voor docenten in het voortgezet 
onderwijs zijn relatief laag ten op-
zichte van de zwaarte van hun baan, 

hetgeen dit beroep minder aantrekkelijk maakt voor veel geschikte men-
sen die ook andere opties hebben. Ondertussen wordt het beleid ten aan-
zien van het hoger onderwijs gekenmerkt door onbegrip van de zijde van 
politiek en ambtenarij over wat nodig is om tot goede prestaties te komen.

Een groot deel van het onderwijsgeld wordt uitgegeven aan onnodige 
beurzen voor studenten, terwijl de uitgaven per student in het hoger on-
derwijs sinds het begin van dit millennium met ongeveer een kwart zijn 
gedaald (zie figuur).

Over het algemeen is ons land 
veel te zuinig geworden in zijn 
onderwijsbestedingen
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Invoering van een sociaal leenstelsel is in ieder geval een stap vooruit, 
want het volgen van een studie levert een hoog persoonlijk rendement op.1 
Met de waarborg in het systeem dat afbetaling van de schuld afhangt van de 
draagkracht, is studeren financieel een bijna risicoloze operatie geworden. 
Wanneer toekomstige studenten een ander beeld hebben, is goede voorlich-
ting geboden. Men zou zich bovendien moeten afvragen of er niet iets gron-
dig mis is wanneer de jeugd niet durft te investeren in de eigen toekomst.

Terwijl de wetenschappelijke wereld steeds internationaler wordt, is 
het voor Nederlandse universiteiten moeilijk om te concurreren met bui-
tenlandse universiteiten, omdat ze financieel moeilijk zitten en zeker in 
de schaarse vakgebieden niet de salarissen kunnen bieden die in het bui-
tenland geboden kunnen worden. Belangrijke stappen om het concurren-
tievermogen en dus de kwaliteit van de universiteiten te verbeteren, is het 
vrijgeven van de collegegelden en het toestaan van selectie aan de poort. 
Afhakende studenten kosten de universiteiten handenvol geld. Universi-
teiten die hun collegegelden verhogen zullen vanzelf studenten verliezen 
als ze daar niet iets tegenover kunnen stellen, zoals betere docenten, een 
internationaler programma en kleinere werkgroepen.

De	aansluiting	tussen	onderwijs	en	de	arbeidsmarkt

Wat betreft de richtingen waarin we studenten opleiden is eveneens een 
wereld te winnen. Zo leiden we al jaren grote aantallen studenten op voor 
softe en administratieve functies die er door onder meer de digitalisering 
morgen en zelfs vandaag al niet meer zijn. Dit terwijl er op alle niveaus een 
onvervulde vraag naar technici bestaat. Ondanks de actie ‘Kies exact’ is er 
een zodanig tekort aan technici op hoog niveau dat men zich in Eindho-
ven verkneukelt over de teloorgang van BlackBerry, want dat betekent dat 
er honderden technici de markt zullen betreden. Jarenlange relatief lage 
beloning, slechte beeldvorming en een gebrek aan stimulans hebben hun 
kwalijke uitwerking niet gemist. En nu de belangstelling voor technische 
studies eindelijk toeneemt, moet de tu Delft een numerus fixus instellen 
voor de richting werktuigbouw, omdat ze de toestroom niet aankan.

Zolang het aanbod van technisch c.q. exact personeel kleiner is dan de 
vraag ernaar, verliest Nederland bedrijvigheid aan andere landen. Wij zou-
den onszelf dus een dienst bewijzen door in het onderwijs vol in te zetten 
op het opleiden van veel meer technisch personeel. Dat betekent enerzijds 
het stimuleren van de belangstelling bij toekomstige studenten voor een 
studie in deze richting en anderzijds het vergroten van de opleidingsca-
paciteit. Het eerstgenoemde begint bij de middelbare school. Op het vwo 
bijvoorbeeld is het aantal leerlingen met het profiel Natuur en Techniek 
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dat het vak wiskunde D kiest, bedroevend laag. Op sommige vwo-scholen 
wordt het vak niet eens gegeven.

Behalve dat technische expertise ontbreekt is er ook een cultuurpro-
bleem. Docenten stimuleren de leerlingen te weinig om iets moeilijks 
te doen en daarbij ook nog eens te proberen zo hoog mogelijke cijfers te 
halen. Er worden trucs uitgehaald om zo veel mogelijk kinderen te laten 
overgaan, zoals het laten maken van gezamenlijke werkstukken waarvoor 
een voldoende vrijwel gegarandeerd is en het laten meetellen van zachte 
vakken in de eisen voor een gemiddelde. Dit komt de in het onderwijs zo 
noodzakelijke karaktervorming niet ten goede. Ten slotte zijn docenten 
vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden in de technische 
c.q. exacte hoek, wat niet behulpzaam is om leerlingen te stimuleren deze 
richting te kiezen. Zowel de belangstelling voor als de opleidingscapaciteit 
in deze hoek zouden erbij gebaat zijn wanneer er meer differentiatie in 
de salarissen voor middelbareschooldocenten zou zijn. Het beter belonen 
van docenten in de technisch-exacte richting stimuleert het aanbod aan 
(goede) docenten in deze richting en zorgt voor positieve beeldvorming bij 
de leerlingen.

Human	capital:	de	noodzakelijke	emancipatie	van	allochtonen

In Nederland blijven grote delen van het ‘human capital’ onbenut doordat 
mensen onnodig thuiszitten met een uitkering. Daarbij moeten we vooral 
denken aan grote groepen allochtone inwoners, waar een groot onontgon-
nen arbeidspotentieel ligt dat gezien de vergrijzing dringend ingezet moet 
worden. Door niet te activeren ontstaat een mentaliteit waarin het normaal 
is om een uitkering te hebben zonder dat daarvoor iets hoeft te worden 
gedaan. Er moet daarom meer worden gebruikgemaakt van de mogelijk-
heid om een tegenprestatie voor een uitkering te vragen. Zo komt er in 
plaats van een cultuur van inertie een cultuur waarin het ‘voor wat hoort 
wat’ weer de norm is.

Ook hier begint het echter vooral met onderwijs. Jongeren die niet aan 
het werk komen, moeten verplicht worden een opleiding te volgen. Terwijl 
het in het algemeen al moeilijk is voor jongeren om aan de slag te komen, 
zien we dat allochtone jongeren een nog moeilijker startpositie hebben. 
Het is voor de binding aan en de ontwikkeling van de samenleving nood-
zakelijk dat jongeren werk vinden. Gegeven de vraag-en-aanbodverhou-
dingen moeten jongeren worden gestimuleerd om voor technische studies 
te kiezen. Allochtonen plaatsen zich op dit vlak ongewild opnieuw in een 
achterstandssituatie. Wie vandaag op de mbo- en hbo-instellingen rond-
kijkt, ziet namelijk dat allochtonen een voorkeur hebben voor administra-
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tieve beroepen. De werkgelegenheid in deze hoek lijkt echter bepaald niet 
groter te worden. Het is daarom een goed idee om campagnes specifiek op 
deze groep te richten en allochtone jongeren voor te lichten over de moge-
lijkheden om zich met een technisch beroep omhoog te werken.

Verruiming	financieringsmogelijkheden	mkb	

Behalve een schrijnend gebrek aan technisch personeel heeft het midden- 
en kleinbedrijf een schreeuwend tekort aan financiering. Het gevolg van 
de moeizame financiering van het mkb is dat vele goede initiatieven nooit 
van de grond zullen komen. Een goed plan kan geen jaar extra wachten. 

In het buitenland, bijvoorbeeld in 
Duitsland, wacht men niet tot we in 
Nederland zover zijn dat we onze 
activiteiten kunnen financieren. 
In plaats van nieuw kapitaal aan 
te trekken, draait het Nederlandse 
bankwezen de kredietkraan echter 
steeds verder dicht om daarmee 
straks beter te voldoen aan de kapi-

taaleisen in het kader van Bazel iii. Al eerder hebben wij gepleit voor een 
gedwongen herkapitalisatie van het Nederlandse bankwezen.2

De kredietunies die zeer langzaam verschijnen bieden te weinig mid-
delen om de behoefte te lenigen; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de Verenigde Staten, waar kredietunies in een substantieel deel van de 
kapitaalbehoefte voorzien. Het moeizame ontstaan van kredietunies 
hier wordt mede veroorzaakt door het probleem dat ze op grond van 
aanstaande Europese regelgeving als bank dreigen te worden aange-
merkt, waardoor het voor banken geldende kapitaal-, regulerings- en 
toezichtkader van toepassing zou zijn. Een initiatiefnota van de cda-
Tweede Kamerleden Van Hijum en Mulder pleit overigens voor het be-
werkstelligen van een uitzonderingspositie in de Europese regelgeving 
en een verankering in onze wet dat coöperatieve kredietunies niet als 
bank worden aangemerkt.3

Financiering van het mkb binnen de Nederlandse moslimgemeenschap 
ondervindt hinder van het feit dat het islamitisch bankieren hier moeilijk 
van de grond kan komen, onder meer vanwege het feit dat de belastingre-
gels zouden moeten worden aangepast en het toezicht worden uitgebreid. 
De standaardmanier van bankieren beperkt veel moslims in hun mogelijk-
heden om commerciële activiteiten te ontplooien, omdat die manier niet in 
overeenstemming is met hun geloofsprincipes. In het Verenigd Koninkrijk 

Behalve een schrijnend  
gebrek aan technisch  
personeel heeft het midden- 
en kleinbedrijf een schreeu-
wend tekort aan financiering
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is islamitisch bankieren wel mogelijk, en daar is deze manier van bankie-
ren inmiddels een bloeiende tak van de financiële industrie geworden.4

Stimulering	kansrijke	sectoren

In Nederland moet serieus worden nagedacht over hoe onze maak- en dien-
stenindustrie er in de toekomst uit zullen zien. Dat dat geen academische 
exercitie is, laat een recent rapport van McKinsey zien.5 Het McKinsey Glo-
bal Institute identificeert de twaalf kansrijkste sectoren voor de komende 
jaren. Daaronder zijn 3D-printen, energie, gentechnologie en cloudtechno-
logie. Van de technologische ontwikkeling die zich in deze sectoren voltrekt, 
zal voor een groot aantal bestaande bedrijven een ontwrichtende werking 
uitgaan, zo staat in het rapport. Deze ontwrichting komt voort uit de reik-
wijdte van een technologieverandering en onderschatting ervan door de 
zittende macht. Zo’n onderschatting kan namelijk een hele industrie raken.

Een historisch voorbeeld kan dat verduidelijken. De Amerikaanse 
staalindustrie onderschatte in de jaren zeventig de komst van de mini-
staalovens. De hooghartige hoogovenindustrie wees de ministaalovens 
af als een inferieure technologie, maar heeft dat duur moeten bekopen: 
uiteindelijk hebben deze ovens meer dan negentig procent van de staal-
markt veroverd. Dankzij slim management is iets dergelijks Philips Licht 
destijds niet overkomen. Toen Philips het onderzoek naar ledverlichting 
inzette, werden de medewerkers die zich hiermee bezighielden verguisd 
door de zittende macht van de lichtdivisie. De uitspraak van Philips Licht 
was: ‘Led is geen licht.’ De top van Philips zette echter door, en met succes. 
Led is evenals de ministaaloven een voorbeeld van een ontwrichtende tech-
nologie, omdat deze de bestaande industrie langzaam of snel overwoekert. 
Overigens gaan zulke ontwikkelingen eerder snel dan langzaam.

Er staan dus twaalf van deze sectoren klaar om ook onze industrieën in 
Nederland te overwoekeren, tenzij we er klaar voor zijn. Is onze economie 
klaar voor deze technologische revolutie? Hiertoe moeten we weten hoe de 
Nederlandse kennis en economische activiteit in deze industrieën zich ver-
houdt tot de in het buitenland aanwezige kennis. Zo’n analyse ontbreekt 
tot op heden, maar toch kan al het een en ander gezegd worden over wat 
ons te doen staat.

Verbetering	van	het	algemene	ondernemingsklimaat

Om kansrijke toekomstige sectoren in Nederland tot bloei te kunnen laten 
komen dienen we, zoals hiervoor besproken, eerst na te denken over hoe 
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we de toekomstige werknemers het best opleiden opdat deze industrieën 
zich in Nederland willen vestigen. Maar het stimuleren van kansrijke sec-
toren vergt niet alleen overheidsinvesteringen in onderwijs die aansluiten 
op de toekomstige vraag naar arbeid. Het vergt ook andere maatregelen die 
het algemene ondernemingsklimaat aantrekkelijker moeten maken, zoals 
het waar mogelijk verminderen van de regeldruk en de administratieve 
lasten voor bedrijven, en het verlagen van de belasting op arbeid, zodat de 
werkgeverslasten afnemen.

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën vereist voorts dat de ver-
laging van deze lasten wordt gefinancierd door het verhogen van andere 
belastingen of het beperken van uitgaven. Het verhogen van belastingen 
elders zou de verstoringen in de economie die nu liggen bij de arbeids-
markt verschuiven naar andere plaatsen. Onze economie is echter gebaat 
bij een terugdringing van de omvang van de welvaartsstaat. Deze laatste 
moet, meer dan nu het geval is, beperkt blijven tot hulp aan mensen die 
geen mogelijkheden hebben om zich te redden op de arbeidsmarkt. Dat 
betekent ook het verlagen van de uitkeringen aan degenen die deze mo-
gelijkheden wel hebben. Op deze manier worden de prikkels op de juiste 
manier gericht en kunnen met slimme besparingen de lasten op arbeid 
worden verlaagd.

Besluit

De Nederlandse politiek is te veel bezig met de vraag hoe de Nederlandse 
economie uit de huidige financieel-economische crisis kan komen, terwijl 
de blik te weinig op de lange termijn is gericht. Ons land laat hierdoor niet 
alleen kansen liggen, maar politici stellen hiermee bovendien het toekom-
stige economisch potentieel van Nederland in de waagschaal. Knelpunten 

in de financiering van het onderwijs 
moeten worden weggenomen, ter-
wijl het onderwijs zich daarnaast 
meer moet richten op de behoeften 
van de arbeidsmarkt. Bovendien 
staan groepen allochtonen onnodig 
langs de kant, wordt het mkb be-
perkt door financieringsproblemen, 

en kan het ondernemingsklimaat worden verbeterd door onder meer de 
lasten op arbeid terug te dringen.

Verder dient de overheid een antwoord te formuleren op de vraag hoe 
zeker kan worden gesteld dat Nederland in de toekomstige industriële 
groeisectoren competitief is. Dit is een taak die niet kan worden overge-

Politici stellen met hun korte-
termijndenken het toekomstige 
economisch potentieel van Ne-
derland in de waagschaal



Roel	Beetsma	&	Jan	Bouwens

Politieke cultuur frustreert langetermijnagenda voor de Nederlandse economie

151

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

laten aan particulier initiatief. Bedrijven investeren als zij een gunstig 
klimaat aantreffen (markt voor personeel en verkoop van producten en 
diensten). Zoals in het voorgaande geschetst, is het de overheid die in be-
langrijke mate dit klimaat kan creëren. De politiek moet de moed hebben 
deze zaken aan te pakken. Wellicht zou men daartoe een voorbeeld kunnen 
nemen aan de stadstaat Singapore! 

 Noten
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Om	maar	met	de	deur	in	huis	te	vallen:	Rijnlands denken heeft 
weinig met het Rijnlands model van doen. Bij het Rijnlands model moet 
worden gedacht aan een tegenover, aan een reactie op het zogenoemde 
Angelsaksische model, dat weinig oog heeft voor marktfalen, identiteit en 
cultuur, en de rol van de overheid en de samenleving als coördinatieme-
chanismen. In het Rijnlands model wordt dan naast de markt de samenle-
ving als corrigerende partij geïntroduceerd. Het denkkader blijft echter 
hetzelfde, want de wetmatige en modelachtige wijze van verklaren veran-
dert niet. Daarnaast zijn ook economieën die meer in het Rijnlandse model 
zijn gegrond stevig geraakt door de huidige crisis.

Het Rijnlands denken, dat in deze bijdrage centraal staat, is geen model, 
zoals vaak wordt gedacht, maar vooral een reactie op het heersende denk-
kader, dat ik hier samenvat met de term ‘functionele rationaliteit’. Het gaat 

Rijnlands denken: nieuwe 
wegen voor de economie

De auteur is dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is hij als voorzitter 
van de afdeling Overijssel lid van het CDA-partijbestuur.

Het Rijnlands denken is een alternatief voor het rationele 
marktdenken. Geworteld in de lange traditie van het chris-
telijk sociaal denken, stelt het Rijnlands denken waar-
deoriëntaties centraal en heeft het het streven naar het 
goede leven als uitgangspunt. Naast de rationaliteit wordt 
ook ervaringskennis als een bepalende factor onderkend. 
Het Rijnlands denken erkent dat de werkelijkheid gro-
ter, rijker en dieper is dan datgene wat mensen kunnen 
kennen, laat staan rationeel kunnen verklaren. En in de 
plaats van de in systemen verstrikte maakbaarheidsideo-
logie stelt het de persoonlijke verantwoordelijkheid.

door Hein Pieper
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hier veel meer om een bepaalde manier van denken en niet louter om de 
juiste ordening van maatschappelijke sferen, zoals (de verhouding tussen) 
de economie, de politiek, de wetenschap en/of de civil society. Niet de eco-
nomie zelf is het probleem; het onderliggende denkkader in onze cultuur 
leidt echter tot een verkeerd begrip daarvan.

Onze focus op wat economie is moet fundamenteel anders worden ge-
richt, want de ideologie van de functionele rationaliteit heeft een model-
lensamenleving gebaard die overal tegen haar grenzen aanloopt. Moeten 
wij daarom niet terug naar de brede stroom die ons denken eeuwenlang 
gevoed heeft? Terug naar een redelijkheid gebaseerd op ratio én ervaring 
in een voortdurende dialoog met waarden?

Het Rijnlands denken biedt zo’n alternatief. Het is geworteld in de lange 
traditie van het christelijk sociaal denken, stelt waardeoriëntaties centraal 
en heeft het streven naar het goede leven als uitgangspunt. Naast de rati-
onaliteit wordt ook ervaringskennis (intuïtieve kennis) als een bepalende 
factor onderkend. Want ervaringen en waarnemingen vormen een bron 
van kennis die veel verder reikt dan simpele rekensommetjes. Het Rijn-
lands denken erkent dat de werkelijkheid groter, rijker en dieper is dan 
datgene wat mensen kunnen kennen, laat staan rationeel kunnen verkla-
ren. En in de plaats van de in systemen verstrikte maakbaarheidsideologie 
stelt het de persoonlijke verantwoordelijkheid.

De	crisis	van	ons	denken

De huidige crisis gaat veel dieper dan een economische crisis; zij is een mo-
rele of culturele crisis, die leidt tot een verkeerd economisch systeem. De 
gevolgen hiervan worden zichtbaar in vele sectoren van onze samenleving, 
zoals het onderwijs (Inholland), de zorg (onbetaalbaar), de woningcor-
poraties (Vestia) en de politiek, die toch al worstelt om met een adequate 
reactie te komen op de huidige economische recessie. Zij vormen een 
lange lijst van falende instanties, maar bovenal zijn zij de stille getuigen 
van een falend discours in onze samenleving. Het grote, dragende verhaal 
van onze tijd lijkt failliet, want het heersende mens- en wereldbeeld vol-
doet niet langer. Ons vertrouwde ordeningsmechanisme van staat, markt 
en maatschappelijk middenveld werkt niet meer. Voorbij zijn zowel het 
socialistisch-constructivistische als het liberaal-individualistische model. 
De rationaliteit als enige onderbouwing en verklaring van het menselijk 
handelen schiet inmiddels zelf tekort. Zij lijkt op een supernova: de ratio-
naliteit licht nog groots op, maar de werkzame kern ontbreekt. We kunnen 
de problemen van de samenleving er niet mee oplossen, omdat de functio-
nele rationaliteit – het schematisch benaderen van de werkelijkheid – zelf 
het probleem is.
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De geschiedenis leert dat iedere tijd een verhaal nodig heeft om zichzelf 
te legitimeren en te verklaren. Tegenwoordig is dat de functionele ratio-
naliteit. Dat betekent dat ons handelen in alle maatschappelijke sferen 
rationeel en dus bewijsbaar (evidence-based), controleerbaar en efficiënt 
(uniform) moet zijn. De rechtvaardiging van een besluit, keuze of hande-
ling wordt onderbouwd vanuit deze uitgangspunten, waarbij heersende 
opinies bepalend zijn. Zo’n heersende opinie is bijvoorbeeld dat schaal-
vergroting leidt tot betere en adequatere organisaties. De ondersteunende 
(rechtvaardigende) rapporten die hiervoor worden geschreven, zullen dit 
uitgangspunt binnen het heersende denken onderbouwen, of dit nu voor 
een bank, een onderwijsinstelling, een ziekenhuis of een overheidsorgaan 
wordt gevraagd. Deze rationaliteit is natuurlijk neutraal en hanteert vooral 
protocollen en cijfers als parameters. Accountantsverklaringen zijn tegen-
woordig dan ook het summum van rechtvaardigheid.

Maakbaarheid	en	controledrift

De legitimatie van genomen maatregelen of wetgeving gaat in onze tijd 
altijd op basis van de argumenten van dit denkkader. Een regering regeert 
niet meer op basis van goddelijk recht, maar op basis van rationaliteit, een 
raad van bestuur neemt beslissingen op basis van marktprincipes, en in-
grepen binnen de gezondheidszorg zijn logisch en controleerbaar. Proto-
collen, afvinklijsten en audits zijn de overheersende mechanismen in onze 
‘modellensamenleving’. Politiek en besturen bestaan uit het beheersen van 
technocratische processen als verbeelding van de macht, en sociale institu-
ties worden niet op basis van gedeelde waarden, maar op basis van afreken-
baarheid (accountability) in stand gehouden.

Kortom, controle of beheersing van processen op basis van modellen 
schragen vandaag de dag het sociale domein. Als de werkelijkheid niet 
voldoet aan onze verwachtingen, worden de modellen verfijnd en de con-
trole verscherpt. Zo is de financiële sector in de afgelopen jaren niet funda-
menteel veranderd, maar is vooral het toezicht uitgebouwd. Het wachten 
is slechts op het uiteenspatten van de volgende zeepbel. Een ramp als de 
cafébrand in Volendam heeft een tsunami aan nieuwe wetgeving voort-
gebracht, maar intussen is het de vraag of deze nauwelijks uitvoerbare 
bureaucratie nieuwe rampen heeft voorkomen. De protocollenterreur, die 
voortkomt uit een eenzijdige verfijning van professionaliteit en de focus 
op werkprocessen, heeft niet alleen de persoonlijke verantwoordelijkheid 
weggeorganiseerd, maar ook het (zelf )lerend vermogen van organisaties 
aangetast. Niet de eigenheid van het werk staat centraal, maar de beheer-
sing en controleerbaarheid ervan. De maakbaarheidsideologie vormt het 
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dna van het moderne denken en haar eerste en voornaamste bastaardkind 
is het geïnstitutionaliseerde wantrouwen waarvan de samenleving door-
trokken is geraakt.

Intussen wordt de weerstand tegen het maakbaarheidsdenken steeds 
groter. Neem het toenemende wantrouwen richting de Europese Unie. De 
droom van een Europese Unie die oorlog zou voorkomen en de welvaart 
van haar inwoners zou vergroten, dreigt door haar huidige structuur in 
het tegendeel te verkeren. Een moloch die haar eigen kinderen offert, zo 
is de ervaring van veel Grieken, Spanjaarden en Portugezen, een lijstje dat 
bovendien steeds langer lijkt te worden. Brusselse regelgeving dient vaak 
meer haar eigen logica dan dat ze leidt tot daadwerkelijke verbeteringen 
voor burgers. Als voorbeeld van weerstand kan men ook denken aan de 
kritiek op de ‘managementcultuur’ (hoewel die soms doorslaat in een 
zich afzetten tegen management in het algemeen, alsof er geen leiding en 
coördinatie nodig is). De nieuwe aandacht voor het coöperatieve denken, 
vooral op lokaal niveau, getuigt van eenzelfde zoeken naar eigenaarschap 
en een directere verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Op langere 
termijn is het economische voordeel hiervan zelfs groter. Ook initiatieven 
als Buurtzorg, crowdfunding en eigenkrachtinitiatieven laten zien dat de 
samenleving zich tegen de doorgeslagen rationalisering verzet. Helaas 
frustreren bureaucratische rompslomp en bestaande structuren de levens-
vatbaarheid van veel van deze initiatieven.

De	waarde(n)	van	het	Rijnlandse	denken

De reactie die nodig is, moet veel verder gaan dan het oplossen van de eco-
nomische crisis. Gelukkig ontdekken wij langzaamaan weer dat economie 
een geesteswetenschap is en geen natuurkunde. Martinus Cobbenhagen 

(1893-1954), de oprichter van de 
voorloper van Tilburg University, 
verbond de studie van de economie 
met een waardeoriëntatie. Hij deed 
dit vanuit de wetenschap dat het 
autonome marktdenken geen mo-
raal heeft en nooit als ordening van 
een samenleving kan functioneren. 

In plaats daarvan zette hij de manier van samenleven centraal en bezag van 
daaruit de menselijke betrekkingen.

Ook in het Rijnlands denken wordt een evenwicht gezocht tussen rati-
onaliteit en intuïtieve kennis op basis van waardeoriëntatie. Daarmee is 
met het Rijnlands denken een veel redelijker en waardiger alternatief voor 

Langzaamaan ontdekken  
wij weer dat economie een 
geesteswetenschap is en  
geen natuurkunde
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de functionele rationaliteit voorhanden. Hierna worden verschillende ken-
merken van dit denken uitgelicht.
1. Identiteit, spiritualiteit en cultuur. Geen enkel standpunt is neutraal, want 

aan iedere menselijke handeling liggen op waarden gebaseerde opvat-
tingen ten grondslag. Altijd moeten wij de vraag beantwoorden: waartoe 
zijt gij op aarde? Wie een bank wil leiden moet weten wat een goede bank 
is. Wie onderwijs geeft, heeft een opvatting over goed onderwijs nodig. 
Iedere organisatie c.q. bedrijf heeft een identiteit. Het gesprek over wat je 
wilt zijn, behoedt organisaties ervoor om in de valkuil van cijferfetisjisme 
te stappen. Rabobank heeft de afgelopen jaren duizenden controleurs 
aangesteld, maar niet haar identiteit herijkt. En Vestia heeft als woning-
corporatie derivatenhandel tot kernactiviteit ontwikkeld, in plaats van na 
te denken over waartoe zij ook al weer op aarde was.

2. Menselijke waardigheid. De architectonische kern van een kathedraal 
ligt in het gebouw zelf. Zo ook de kern van een organisatie of bedrijf. Een 
bedrijf dat een bepaald product maakt, heeft daarvoor een vraag no-
dig, want zonder die vraag is er geen markt. Telkens moet de afweging 
worden gemaakt of product x tegen kostprijs y gemaakt kan en moet 
worden. Het gesprek over bijvoorbeeld wat goede zorg is wordt echter 
impliciet gevoerd aan de hand van de zeven deugden: wijsheid, recht-
vaardigheid, matigheid, moed, geloof, hoop en liefde. Want een zie-
kenhuis is geen bedrijf waar patiënten via dbc’s langs de lopende band 
gaan; ieder mens vraagt om een specifieke behandeling. Het eerste ge-
sprek moet hier juist gaan over wat voor deze concrete mens van waarde 
is. Wat is wijs voor hem? Het zou het welzijn van velen vergroten en de 
kosten van de gezondheidszorg beperken wanneer niet de behandeling 
centraal staat, maar de relatie tot de mens.

3. Een relationeel in plaats van een autonoom mensbeeld. De samenleving 
bestaat niet uit een losse verzameling individuen. Hetzelfde geldt voor 
organisaties. Sterker nog: mens word je niet door het krijgen van steeds 
meer vrijheid of steeds betere rechtsbescherming, maar door relaties 
aan te gaan met anderen. Van daaruit ontstaat een interactieve gemeen-
schap waarin mensen er binnen het kader van (groeiende) verantwoor-
delijkheid voor elkaar zijn.

4. Subsidiariteit en niet top-down. Als mensen verantwoordelijkheid nemen 
ontstaan samenwerking en gemeenschap. Een opdracht is echter al snel 
groter dan een bepaalde groep mensen aankan, en dan is ondersteuning 
van een ander niveau nodig. Dit nieuwe niveau wordt gevoed vanuit de 
onderliggende probleemstelling en is daaraan dienstbaar. Daarnaast 
kan geen enkele groep mensen los van zijn omgeving functioneren. Een 
bakker kan wel grasbrood willen bakken, maar als daar geen vraag naar 
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is, ontstaat er geen verbinding met klanten. Voorheen vormde het maat-
schappelijk middenveld het ordeningsinstrument voor de verbindingen 
in de samenleving. Het komt er nu op aan om het gedachtegoed achter de 
oude civil society te vertalen naar een nieuw soort civil sphere, die in de 
moderne netwerksamenleving nieuwe knooppunten kan creëren.

5. Zelflerend en zelforganiserend vermogen. Opgebouwde ervaring en al-
lerlei vormen van impliciete kennis liggen besloten in iedere organisa-
tie. Dit vermogen noemen we het ‘sociale kapitaal’ van een organisatie. 
Goed leiderschap schept de kaders waarbinnen dit vermogen zich kan 
ontwikkelen. Niet iedere professional kan elk probleem oplossen, maar 
goed management creëert bedrijven of organisaties waarbinnen men-
sen in staat worden gesteld dit te doen. Het protocol en het werkproces 
worden hiermee weer ondersteunend aan het werk en zijn van daaruit 
ook voor verbetering vatbaar.

6. Hermeneutisch vakmanschap. Op basis van eigengemaakte kennis, maar 
ook op basis van ervaringskennis ‘leest’ een vakman de casus waar hij 
tegenaan loopt en baseert hierop zijn inzet. Zo heeft binnen een thuis-
zorgsituatie niet iedere hulpvraag dezelfde lading, maar te vaak smoort 
protocoldenken de eigen creativiteit van de beoordelaar. Vertrouwen 
moet daarom het kernbegrip zijn, en niet regelgeving, die vaak niet veel 
meer is dan gestold wantrouwen of accountability.

7. Het algemeen welzijn. Omwille van het grotere geheel zijn instituties 
nodig die opkomen voor het algemeen belang. Binnen een rechtsstaat 
– waarvan de grondslag in belangrijke mate de joods-christelijke waarde-
oriëntatie is – wordt dit geborgd. Ook de markt moet worden bezien van-
uit het algemeen welzijn, zodat bedrijven die geen bijdrage leveren aan 
het bonum commune kunnen worden uitgezuiverd. De markt is, kortom, 
een dienend instrument en geen ordeningsinstrument vanuit zichzelf.

8. Doorleefd leiderschap (ofwel de zeven kenmerken van een abt). De be-
stuurs- en managementmodellen die de afgelopen decennia zijn ont-
wikkeld maken wellicht het duidelijkst zichtbaar hoe met de beste 
bedoelingen hele sectoren hun eigenheid en moreel kompas zijn kwijt-
geraakt. Organisaties werden aangevlogen vanuit een functionaliteit 
die de ratio zelf tot doel maakte. Binnen het Rijnlands denken staat de 
voortdurende dialoog tussen enerzijds rationele en intuïtieve kennis en 
anderzijds het gesprek vanuit een waardeoriëntatie centraal. Manage-
ment of besturen komt daarom voornamelijk neer op goed leiderschap. 
Het volgen van cursussen is daarvan een onderdeel, maar het ontwikke-
len van je eigen persoonlijkheid is het wezenlijkst. De volgende zeven ei-
genschappen zijn daarbij onmisbaar: stilte (kunnen luisteren); de kunst 
van het loslaten (niet alles is maakbaar); bottom-up (erken de kracht van 
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de ander); relationeel (sta in verbinding met anderen); kathedralenbou-
wer (de lange termijn); gelijkwaardig handelen (gelijke monniken, maar 
ongelijke kappen) en de kunst van het verbinden van professionaliteit 
en spiritualiteit.

Besluit:	naar	een	andere	kijk	op	economie?

De vragen van onze tijd gaan over identiteit. Wat voor bank, onderwijsinsti-
tuut, woningcorporatie of ziekenhuis hebben wij voor ogen? Staat bij een 
bank (de relatie met) de klant centraal, of is aandelenwaarde belangrijker? 
Zetten wij in op een stevige eigen cultuur of op nog meer controleurs? Het 
Rijnlands denken leidt wellicht tot minder leningen (geen overcreditering), 
maar ook tot minder slechte leningen en economische zeepbellen. Vallen 
kinderen of studenten samen met hun testresultaten en vormen zij de out-
put van de school, of willen wij mensen vormen die een bijdrage kunnen le-
veren aan een betere wereld? In de laatste visie zullen kinderen zich meer als 
mens en uniek persoon erkend weten. Ondergaat iedere patiënt automatisch 
dezelfde behandeling in ons ziekenhuis, of durven wij het gesprek met hem 
aan te gaan over de voor hem persoonlijk beste oplossing? In het Rijnlands 
denken is welzijn meer dan een operatie of nieuwe medicijnen.

De rode draad van het Rijnlands denken is hier in kort bestek gegeven 
en daarnaast met praktische voorbeelden inzichtelijk gemaakt. Zoals aan-
gegeven is het Rijnlands denken vooral een reactie op de beperkingen van 

het grote verhaal van onze tijd: de 
functionele rationaliteit. De crisis 
laat zien dat het hoog tijd is om dit 
verhaal te herschrijven. Politieke 
(management)vragen gaan veel 
meer over identiteit, over waarden 
en cultuur, dan over nieuwe abstrac-
ties, modellen of regels. Het Rijn-

lands denken vormt daarom ook een correctie op het Rijnlands model, dat 
wordt gekenmerkt door een zeker wantrouwen ten aanzien van de markt-
economie, terwijl het juist gaat om het onderliggende denkkader.

In Zuid-Afrika hanteerde de onlangs overleden Nelson Mandela de ubun-
tufilosofie. ‘Ubuntu ngurmuntu ngabantu’ betekent: ‘Een mens is een mens 
te midden van andere mensen’ (of letterlijk: ‘Ik ben door de ander’). Het is de 
Afrikaanse levenshouding die inhoudt dat je pas mens wordt in de relaties 
met andere mensen. Mandela wist dat goed leiderschap moreel leiderschap is, 
geworteld in gedeelde waarden. Dit is niet anders bij het leiderschap dat door 
banken, fabrieken, ziekenhuizen, scholen of een regering wordt uitgeoefend.

Het Rijnlands denken is vooral 
een reactie op de beperkingen 
van het grote verhaal van onze 
tijd: de functionele rationaliteit
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Of we de huidige economische crisis nu een 

bankencrisis, een kredietcrisis of een euro-

crisis noemen, voor velen ligt de oorzaak in 

het ongebreidelde marktdenken dat vanaf 

de jaren tachtig het economisch denken be-

paalt. De huidige malaise zou het gevolg zijn 

van ideologisch blindvaren op economen als 

Friedrich von Hayek (1899-1992) en Milton 

Friedman (1912-2006), terwijl de weg uit de 

crisis door sommigen dan weer wordt ge-

zien in de aanbevelingen van John Maynard 

Keynes (1883-1946). Het recept is dan om niet 

naar de omvang van de overheidsfinanciën 

te kijken, maar de overheid te laten investe-

ren in de economie. Of hiermee daadwerke-

lijk recht wordt gedaan aan de economische 

inzichten van Keynes wordt hier buiten 

beschouwing gelaten.

Interessanter voor de christendemocratie 

is het om zich in het huidige tijdsgewricht 

te bezinnen op de economische inzichten 

van Wilhelm Röpke. Röpke was iemand die 

enerzijds zeer kritisch stond tegenover te 

veel overheidsingrijpen in de economie, 

maar anderzijds besefte dat de overheid een 

belangrijke rol heeft om ervoor te zorgen dat 

markten optimaal functioneren.

* * *
Wilhelm Röpke groeit op in een gezin van 

vier kinderen op het platteland van Ne-

dersaksen. Zijn vader is huisarts en zijn 

opvoeding wordt bepaald door het normen-

en-waardenpatroon van de protestants-

christelijke traditie. De jonge Wilhelm dient 

in het Duitse leger tijdens de Eerste Wereld-

oorlog. Geschokt door wat hij heeft gezien, 

zullen deze ervaringen een blijvend effect 

hebben op zijn leven: Röpke wordt een ‘fer-

De actualiteit van 
Wilhelm Röpke
(Schwarmstedt 1899-Cologny 1966)

door Evert Jan Slootweg

De auteur is beleidsmedewerker Financiën bij de CDA-Tweede Kamerfractie.

De menselijke maat als toetssteen 
voor een humane economie



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

160

De actualiteit van Wilhelm Röpke
Evert	Jan	Slootweg

Röpke heeft zich al voor de machtsgreep van 

Hitler publiekelijk zeer kritisch uitgelaten 

over de nazi’s, maar in 1933 wordt het hem 

verboden nog langer college te geven, en nog 

in datzelfde jaar vlucht hij met zijn familie 

naar Turkije. Hij krijgt een aanstelling aan de 

universiteit van Istanboel, waar hij economie 

doceert tot 1937. In 1937 vestigt Röpke zich in 

Genève om onderzoek te doen en college te 

geven. Tijdens zijn ‘ballingschap’ schrijft hij 

zijn invloedrijkste boek, getiteld Civitas Hu-

mana (1944).

De Tweede Wereldoorlog heeft eigenlijk 

een vergelijkbaar effect op veel jonge intel-

lectuelen als de Eerste Wereldoorlog dat 

had. De belangstelling voor socialistische 

ideeën wordt groter en groter. Vandaar dat 

Röpke met een aantal andere economen en 

politieke wetenschappers in 1947 de Mont 

Pelerin Society opricht. Doelstelling is om 

door de krachten te bundelen van vrijheids-

lievende wetenschappers een intellectueel 

tegenwicht te vormen tegen de heersende 

socialistische en centralistische economi-

sche opvattingen in de academische wereld.

Hoewel de ideeën van Röpke grote in-

vloed hebben op het sociaaleconomische 

beleid van de regeringen-Adenauer, blijft hij 

na de oorlog in Zwitserland wonen. Tot zijn 

dood in 1966 is hij verbonden aan het Insti-

tut universitaire des hautes études internati-

onales te Genève.

* * *
Het eloquentst zijn de ideeën van Röpke ver-

woord in zijn boek Civitas Humana. Hij zoekt 

daarin een derde weg tussen het oude libera-

lisme, ook wel met kapitalisme aangeduid, 

en het in reactie daarop opgekomen collecti-

visme. Wat is zijn kritiek op het kapitalisme? 

Het ongebreidelde kapitalisme probeert de 

echte vrije concurrentie tegen te houden. Het 

vent hater van oorlog, van ongemanierde en 

domme nationale trots, van de honger naar 

dominantie en van iedere collectieve woede 

tegen ethisch handelen’.1

Na de oorlog begint hij aan een studie 

rechten en economie in Göttingen, Tübin-

gen en Marburg. Zoals veel leeftijdgenoten 

geeft Röpke het kapitalisme de schuld van 

alle ellende en wordt hij aangetrokken door 

de ideeën van het socialisme. Op de Duitse 

universiteiten heerst in deze naoorlogse pe-

riode een ideeënstrijd tussen de Duitse his-

torische school en de Oostenrijkse school. 

Vertegenwoordigers van de Duitse histori-

sche school geloven niet dat er universele 

economische principes zijn. Het juiste 

beleid is afhankelijk van specifieke omstan-

digheden. Binnen die gedachte past op het 

terrein van de economie een grote sturende 

overheid. De Oostenrijkse school daarente-

gen gelooft in universele economische prin-

cipes. Vanuit deze hoek is er veel kritiek op 

economische planning, omdat het ten eerste 

eenvoudigweg niet mogelijk is om te weten 

wat de behoeften van miljoenen burgers 

zijn en dit ten tweede tot collectieve dwang 

zal leiden. Wilhelm Röpke raakt gaande-

weg overtuigd van de argumentatie van de 

Oostenrijkse econoom Ludwig von Mises 

en daarmee dus – al zal hij ten slotte een 

duidelijk eigen pad inslaan – steeds minder 

geporteerd van de Duitse historische school.

Na zijn studie promoveert Röpke en wordt 

op 24-jarige leeftijd professor aan de univer-

siteit van Jena. Na een korte onderzoeksperi-

ode in de Verenigde Staten is hij kortstondig 

hoogleraar aan de universiteit van Graz, om 

in 1929 terug te keren naar zijn alma mater, de 

universiteit van Marburg. Vervolgens krijgen 

de nazi’s Duitsland in hun greep, iets wat ook 

aan de academische wereld niet voorbijgaat. 
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opgelegde solidariteit. Het gevolg is een 

vergaande nivellering, waardoor de over-

heid de mensen steeds meer mogelijkheden 

ontneemt. Er volgt een obsessieve zoektocht 

naar sociaaleconomische zekerheid, die 

steeds grotere vrijheidsbeneming als prijs 

heeft. Dit leidt er volgens Röpke ook toe dat 

de middenstand wordt uitgehold, omdat 

er steeds meer overheidsinterventies nodig 

zijn. Door de sterk sturende werking van 

subsidies verdwijnt de vitaliteit van de sa-

menleving en verstarren het economische 

en het culturele leven. Steeds meer en steeds 

complexere macro-economische modellen 

zijn nodig, omdat in de verzwakte samenle-

ving de economische problemen alleen nog 

maar technisch kunnen worden opgelost. 

Dit past bij vergaand bureaucratisch denken 

en werkt dat ook steeds verder in de hand.

* * *
Wat stelt Röpke daar zelf tegenover? In zijn 

ideaal staat de menselijke maat centraal 

bij economische processen. Röpke streeft 

naar een open, maar geordende civil society 

waarin zowel de bourgeois als de citoyen 

een plaats heeft (dus de burger in zowel zijn 

economische als politieke gedaante). Het 

marktsysteem moet het sociale bestaan van 

de mens dienen. De rol van de overheid is 

niet het vaststellen van economische doel-

einden, maar zij heeft tot taak de vanuit de 

samenleving aangereikte doelen met elkaar 

te verbinden en speelt dus vooral een onder-

steunende rol.

In Röpkes economische theorie staan 

drie begrippen centraal: vrijheid, ordening 

en gemeenschapszin. Vrijheid kan alleen 

bestaan als er in een samenleving een duide-

lijk waarden-en-normenbesef aanwezig is. 

Er moet dus sprake zijn van een morele orde-

ning, die weer van belang is voor de sociale 

streven van de oude kapitalist is het streven 

naar monopolievorming. Hierdoor ontstaan 

kolossale ondernemingen, die wet en regel-

geving alleen maar in het eigen belang willen 

gebruiken en concurrentie willen tegen-

houden. Dit betekent dat de overheid een 

belangrijke schakel is in de ordening van een 

vrijemarkteconomie. Zij heeft daarom een 

taak om de economie zodanig te organiseren 

dat er geen ondernemingen ontstaan die, om 

het in hedendaagse termen uit te drukken, 

‘too big to fail’ zijn.

Een ander bezwaar tegen het oude libe-

ralisme is dat het de markteconomie be-

schouwt als een opzichzelfstaand geheel dat 

automatisch werkt, afgezonderd van de rest 

van het leven. Het ongebreidelde laissez-

fairekapitalisme pleegt roofbouw op sociale 

cohesie en ondermijnt daarmee het samen-

leven. Het oude kapitalisme leidt voorts tot 

massificering. Massificering niet alleen van 

productie, maar ook van de samenleving. De 

structuur van de samenleving valt volgens 

Röpke daardoor uiteen en de enkeling weet 

zich er niet meer in erkend en herkend. Door 

die uitholling zoeken de mensen uiteinde-

lijk hun heil bij totalitaire stelsels.

Vervolgens uit Röpke in Civitas Humana 

zijn grootste bezwaren tegen het collecti-

visme, die hij overigens dieper en intenser 

verwoordt dan zijn bezwaren tegen het li-

beralisme. Collectivisme vervangt het men-

selijk medegevoel door een van staatswege 

Collectivisme vervangt het 
menselijk medegevoel door  
een van staatswege opgelegde 
solidariteit
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zijn de winkeltijdenwet, zondagsrustwetge-

ving of het verrichten van openbare werken.

De derde wegwijzer zijn maatregelen 

die verder af staan van de traditioneel eco-

nomische wetenschap; de zogenaamde 

structuurpolitieke maatregelen. Het gaat 

dan om sociale voorwaarden voor de markt-

economie, die bestaan uit maatregelen ter 

bevordering van het midden- en kleinbedrijf 

en bezitsvorming.

Als laatste wegwijzer noemt Röpke de 

noodzaak tot gemeenschapspolitiek, die is 

gericht op het scheppen van een samenle-

vingsstructuur waarin de markteconomie 

kan gedijen. Gedacht moet dan worden aan 

het bestrijden van de massificatie van de 

landbouw en het ambacht aan de ene kant 

en de deconcentratie en spreiding van de 

industrie aan de andere kant. Waar het oude 

liberalisme de individuele prestatie centraal 

zette, stelt Röpke hier het beginsel van soci-

ale gebondenheid en humaniteit tegenover.

Het voorgaande raamwerk inspireerde 

Ludwig Erhard (cdu), die van 1949 tot 

1963 minister van Economische Zaken en 

daarna tot 1966 bondkanselier van Duits-

land was, om net na de oorlog de loon- en 

prijscontrole overboord te zetten en daar-

mee de naoorlogse groeiende inflatie en 

economische stagnatie te beëindigen. Dit 

terwijl niet alleen de oppositie, maar ook 

de geallieerden aandrongen op een op so-

cialistische leest geschoeide politiek van 

economische planning.

ordening ofwel de gemeenschapszin. Die 

gemeenschapszin wordt ondermijnd door 

doorgeschoten instrumentalisering en com-

mercialisering van alle mogelijke betrekkin-

gen, waardoor het noodzakelijke besef van 

menselijke relaties en verbanden verschaalt 

en verbrokkelt. Vanwege dit gevaar heeft 

Röpke een grote afkeer van schaalvergroting 

en megafusies, en verzette hij zich tegen de 

opkomst van de managersklasse.

De overheid moet daarom een bewuste, 

positieve economische politiek voeren (in te-

genstelling tot de oude liberale politiek, die 

alleen een afzijdige en dus negatieve poli-

tiek voorstaat). Deze bestaat uit de volgende 

onderdelen, die Röpke ‘wegwijzers’ noemt.

Een eerste wegwijzer is de zogenoemde 

kaderpolitiek. Die bestaat uit maatregelen 

en instellingen die het kader vormen waarin 

de vrije concurrentie zich kan ontwikke-

lingen. Een soort bedding dus, die onder 

meer een politiek tegen monopolievorming 

behelst: deze gaat verder dan het tolereren 

ervan of het toezicht houden erop, en beoogt 

ze simpelweg af te schaffen.

De tweede wegwijzer is marktpolitiek, 

die is gericht op het ingrijpen in het econo-

mische proces. Er zijn volgens Röpke echter 

maar twee soorten interventies toegestaan, 

namelijk aanpassingsinterventies en markt-

conforme interventies. Aanpassingsinter-

venties zijn bedoeld om de gevolgen van eco-

nomische schokken te verzachten en zwakke 

groepen te helpen in de bestaansstrijd. 

Aanpassingen vinden dus nog steeds plaats, 

maar verlopen minder pijnlijk. Voorbeelden 

hiervan zijn saneringsplannen, kredietver-

lening en omscholing. Bij marktconforme 

interventies gaat het erom een instrument 

te hanteren dat met de markteconomie te 

verenigen is. Maatregelen die hierbij passen 

Tegenover de individuele presta-
tie van het oude liberalisme stelt 
Röpke het beginsel van sociale 
gebondenheid en humaniteit
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big to fail’). Het gevolg is dat er dan over-

heidsoptreden nodig is om dit op te vangen.

De Nederlandse kartelwaakhond kijkt 

eigenlijk alleen maar of de klant niet te veel 

betaalt en of er concurrentie mogelijk is op 

een markt. De vraag wat er gebeurt indien 

de organisatie omvalt en waar patiënten, 

leerlingen, huurders en rekeninghouders 

dan naartoe moeten, wordt niet gesteld. 

Daarmee bouwen we impliciet een noodza-

kelijk overheidsingrijpen in de nazorgfase 

in, terwijl dat beter kan worden gereguleerd 

in de voorzorgfase.

De zorg van iemand als Chris Oomen, 

directeur van zorgverzekeraar dsw, moet 

dan ook serieus worden genomen. In een in-

terview geeft hij aan dat indien Achmea – die 

een derde van alle Nederlanders verzekert 

– omvalt, er geen zorgverzekeraar in Neder-

land is die de verzekerden kan overnemen. 

‘Geen van de verzekeraars heeft voldoende 

eigen vermogen om 5 miljoen verzekerden 

erbij te nemen. Dat vereist zoveel kapitaal, 

dan ben je meteen failliet. Too big to fail.’2 

De recente ervaringen bij het bankwezen 

hebben ons hetzelfde geleerd.

Het gevolg van dit soort schaalvergro-

ting – of het nu vorm krijgt via het collecti-

visme of via het kapitalisme – is dat mensen 

ontworteld raken en eenzaam worden. De 

economische politiek waarin een eenzijdige 

nadruk op schaalvoordelen wordt gelegd, 

* * *
Via de naoorlogse christendemocraten heb-

ben Wilhelm Röpkes economische ideeën 

hun weg gevonden in politiek en beleid. 

De vraag is wat de huidige christendemo-

cratie van hem kan leren. Röpke heeft zijn 

bezwaren vooral geformuleerd tegenover 

het collectivisme. In de academische wereld 

was dat destijds de heersende trend. Via 

planning zouden de economische en sociale 

problemen worden opgelost. Röpke heeft 

niet meer meegemaakt dat de slinger de an-

dere kant op is gegaan, namelijk de opkomst 

van het neoliberalisme in de jaren tachtig en 

negentig. De aanhangers hiervan beoogden 

met privatisering en marktwerking eigenlijk 

hetzelfde: het tegengaan van collectivisme. 

Deze beweging heeft echter geenszins ge-

leid tot het door Röpke nagestreefde econo-

misch humanisme.

Het gevaar van vandaag de dag is dat ook 

nu niet goed wordt bestudeerd wat de oorza-

ken van het marktfalen zijn geweest. Röpke 

zou er om te beginnen niet zonder ironie op 

hebben gewezen dat toch wel heel veel in de 

Nederlandse sociaaleconomische politiek 

collectief is geregeld. Wie de omvang van de 

collectieve sector in Nederland in 1966, het 

jaar van zijn overlijden, vergelijkt met die 

van nu, ziet dat de collectieve sector alleen 

maar is gegroeid.

Ook nu zou Röpke waarschijnlijk vooral 

hebben gewezen op de gevolgen van massi-

ficatie van het sociale en economische leven. 

Vandaag de dag komt dat tot uitdrukking in 

het ontstaan van onmenselijk grote conglo-

meraten, zoals zichtbaar in zorg, onderwijs, 

woningcorporaties, banken en verzekeraars. 

De instellingen die hier zijn ontstaan of ge-

creëerd, zijn zo groot geworden dat bij falen 

klanten niet bediend kunnen worden (‘too 

Het gevolg van schaalvergro-
ting – of die nu vorm krijgt via 
het collectivisme of via het kapi-
talisme – is dat mensen ontwor-
teld raken en eenzaam worden
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gen leiden. Conglomeraten zullen open-

gebroken moeten worden, of het nu gaat 

om monopolistische marktorganisaties of 

(vrijwel) allesbeheersende overheidsinstel-

lingen. Een goed functionerende markt 

vereist kortom een politiek van de mense-

lijke maat.

 Noten

1 Wilhelm Röpke, International Order and Eco-
nomic Integration. Dordrecht: D. Reidel Pub-
lishing Company, 1959, p. 3.

2 Zie Jeroen Wester, ‘Zorgverzekeraars te groot 
geworden om niet te redden’, nrc Handelsblad, 
9 november 2013.

zorgt voor anonimisering in de economie en 

de samenleving. En wat zoeken ontwortelde 

en eenzame individuen? Volgens Röpke – en 

hij vond hierin steun in de geschiedenis die 

ook zijn eigen levensgeschiedenis stem-

pelde – zoeken zij houvast bij populisten en 

uiteindelijk bij totalitaire ideeën.

In het mensbeeld van de christendemo-

cratie speelt ‘gekend zijn’ een essentiële 

rol. De verhalen in de Bijbel leren dat ieder 

mens van God een naam heeft gekregen 

en geen nummer is. De lessen van Röpke 

tegen anonimisering, vereenzaming en 

ontworteling zullen tot radicale oplossin-
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Economische groei als middel om het goe-
de leven te bereiken

door Rien Fraanje

De auteur is lid van de redactie van CDv.

De ‘setting’ van het filmpje op YouTube 

past bij de boodschap van soberheid die 

de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni 

vertelt. De onbestemd grijze stoel staat 

tegen een lichtblauwe muur en Etzioni 

heeft een zwart overhemd aan. Geen enkele 

kleur valt op en dus leidt niets af. Vorm en 

inhoud vallen samen. ‘Als je een volgende 

keer op het punt staat iets te kopen, vraag 

je dan af: heb ik dit echt nodig?’, zo betoogt 

de hoogleraar van de George Washington 

University. Stoppen met het nastreven van 

goederen die we voor een gelukkig leven 

niet nodig hebben, werkt volgens hem 

bevrijdend. Veeleer maken betekenisvolle 

relaties en actief zijn voor de gemeenschap 

ons gelukkig. Daar komen we nu echter niet 

aan toe, omdat we harder werken dan nodig 

is en harder dan we zelf willen om deel te 

kunnen blijven nemen aan de ratrace van 

consumeren.1

In een filmpje van nog geen negen mi-

nuten geeft de favoriete denker van oud-

premier Balkenende – zeer waarschijnlijk 

onbedoeld – een perfecte inleiding op het 

boek How much is enough? van vader en 

zoon Skidelsky, dat eerder dit jaar in de 

Nederlandse vertaling het licht zag. De es-

sentie van hun betoog laat zich eenvoudig 

samenvatten: economische groei is een doel 

op zich geworden en dat heeft geleid tot een 

forse ontsporing van de wereldeconomie. 

Economie moet daarom weer een middel 

worden in het menselijk streven naar het 

goede leven (bonum commune). Zowel de 

Skidelsky’s als ook Etzioni geven daarmee 

onverhulde cultuurkritiek op hoe het ka-

pitalisme is verworden tot een kritiekloos 

streven naar maximale groei van omzet, 

winst en inkomen. Voor wie zich de afgelo-

pen jaren verwonderd heeft afgevraagd hoe 

we het zover hebben kunnen laten komen, 

is dat commentaar alleszins herkenbaar en 

verfrissend.

Robert & Edward Skidelsky
Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven

De Bezige Bij | 2013 | 320 pp. | ¤ 19,95 | ISBN 9789085424642
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de behoeften van mensen onverzadigbaar 

zijn. Mensen willen altijd meer, bijvoorbeeld 

omdat wij – competitief als we zijn – niet 

minder willen bezitten dan onze vrienden of 

onze buren. ‘Hij besefte niet dat het kapita-

lisme nieuwe behoeften en verlangens zou 

scheppen’, merken vader en zoon Skidelsky 

over Keynes op (p. 64).

Een belangrijke verklaring voor het feit dat 

die eindigheid aan materiële behoeften niet 

is gekomen, moet volgens de auteurs worden 

gezocht in het loslaten van het onderscheid 

van Aristoteles tussen wat we echt nodig heb-

ben en wat we wensen.2 De ongebreidelde 

vrijheid van de markt heeft eraan bijgedra-

gen dat in ons de niet te verzadigen drang is 

losgemaakt dat we alles willen verkrijgen wat 

we wensen. De vraag van Etzioni, ‘Heb ik dit 

echt nodig?’, komt niet (meer) bij ons op.

Als hebzucht niet wordt afgeremd door 

een normerende moraal, zal ze steeds ster-

ker worden. Het kapitalisme berust volgens 

de Skidelsky’s op het steeds verder uitdijen 

van verlangens, waaraan we alleen met ethi-

sche discipline paal en perk kunnen stellen. 

Die ethische discipline kan zich vormen als 

we economische groei het middel laten zijn 

tot een hoger doel, namelijk het bereiken 

van het goede leven. En dat is precies wat we 

de laatste decennia hebben nagelaten. We 

zijn in de val gelopen van vooruitgang zon-

der doel en van rijkdom zonder einde. Geld 

verdienen is daarmee een doel op zich ge-

Robert Skidelsky is emeritus hoogleraar 

economie en verwierf vooral faam met zijn 

biografie over John Maynard Keynes. Zijn 

zoon doceert esthetica en filosofie aan de 

universiteit. Wanneer zij hun beider vakge-

bieden samen laten komen in een verhan-

deling over geld en ons verlangen naar het 

goede leven, leidt dat tot een moreel-ethi-

sche kijk op de economie. Waar velen sinds 

2008 hebben betoogd dat de financieel-eco-

nomische crisis waarin de vs en Europa ver-

zeild zijn geraakt eerst en vooral een morele 

crisis is, zijn het vader en zoon Skidelsky die 

de precieze aard van die laatste crisis haar-

fijn blootleggen.

* * *
Het startpunt van hun betoog is een college 

van Keynes uit 1928 waarin hij de voorspel-

ling doet dat over honderd jaar mensen nog 

maar vijftien uur per week hoeven te werken 

om een levensstandaard te bereiken die 

hoger ligt dan die op het moment dat hij zijn 

rede uitsprak, en dat de welvaart tegen die 

tijd eerlijker en gelijkmatiger is verdeeld. 

Robert en Edward Skidelsky vragen zich 85 

jaar na zijn rede af hoe het komt dat deze 

voorspelling niet gaat uitkomen: ‘In de rijke 

wereld zijn we gemiddeld vier tot vijf keer 

beter af dan in 1930, maar het aantal uren 

dat er wordt gewerkt, is maar met een vijfde 

afgenomen’ (p. 42).

De Skidelsky’s pellen stap voor stap de 

vergissingen van Keynes af. In de eerste 

plaats had deze befaamde econoom geen 

rekening gehouden met de explosie van 

de omvang van de wereldbevolking. Maar 

belangrijker nog is volgens hen de foutief 

gebleken veronderstelling van Keynes dat 

mensen een eindige behoefte hebben aan 

materiële zaken. Het kapitalisme van de af-

gelopen eeuw heeft inmiddels laten zien dat 

Als hebzucht niet wordt  
afgeremd door een norme-
rende moraal, zal ze steeds 
sterker worden



168

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2013

Rien Fraanje bespreekt 
Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven

b

o

e

k

e

n

te zijn, zoals gezondheid, geborgenheid, 

respect, persoonlijkheid, harmonie met de 

natuur, vriendschap en – heel belangrijk 

– vrije tijd. De begrippen lijken wat alge-

meen, maar de schrijvers werken ze vrij 

precies uit. Zo draait geborgenheid om de 

leefomgeving waarin iemands leven zich 

afspeelt. Als deze omgeving vaak of abrupt 

van karakter verandert, voelen we ons on-

zeker en bedreigd. Respect betekent dat 

je rekening houdt met het standpunt van 

een ander, ook als je het daar niet mee eens 

bent of deze zelfs afwijst. Met persoonlijk-

heid bedoelen de Skidelsky’s het vermo-

gen om een levensplan op te stellen en 

uit te voeren. En bij vrije tijd gaat het om 

alle vormen van ontspanning waaraan je 

zonder dwang en met aandacht actief deel-

neemt en waarvoor bepaalde vaardigheden 

nodig zijn. De politiek dient maatregelen 

te nemen om de basisgoederen voor ieder-

een bereikbaar te maken door de druk tot 

(te veel) werken, consumeren en rijkdom 

vergaren weg te nemen. Daarvoor doen 

Robert en Edward Skidelsky voorstellen 

voor de introductie van een basisinkomen, 

een belasting op uitgaven in plaats van op 

inkomsten, en een ontmoedigingsbeleid 

voor reclames.

De wijze waarop vader en zoon het goede 

leven omschrijven, komt mij – zeker vanuit 

christendemocratisch perspectief – enigs-

zins beperkt voor. Zo krijgt het basisgoed 

vrije tijd wel een sterk individualistische 

invulling. Uit hun wens om werken zo veel 

mogelijk te beperken, blijkt bovendien dat 

de schrijvers werken niet zien als een mo-

gelijkheid om betekenisvol bij te dragen 

aan een betere samenleving en daarnaast 

zelfverwezenlijking te realiseren. Werken 

kan ook vervulling geven. De kenmerken 

worden en dat creëert onverzadigbaarheid. 

Die zou niet ontstaan als het verwerven van 

een zekere rijkdom wél is gekoppeld aan een 

doel, zoals het verwerven van gezondheid of 

geluk. ‘Gebruikswaarden hebben een con-

trolerend einddoel: het goede leven. Ze nog 

verder najagen is zinloos. Geld daarentegen 

heeft geen controlerend einddoel. (…) Geld 

is het enige waarvan je nooit genoeg hebt, 

om de eenvoudige reden dat het begrip “ge-

noeg” niet logisch toepasbaar is. Volmaakte 

gezondheid en geluk bestaan wel, maar 

volmaakte rijkdom niet’ (p. 108-109).

* * *
Wanneer de lezer op dit punt van het betoog 

van vader en zoon Skidelsky is aangekomen, 

heeft hij een derde van het boek gelezen. Als 

hij het boek eenmaal heeft uitgelezen, moet 

hij concluderen dat de essentie van hun 

betoog in die eerste ruim honderd pagina’s 

ligt besloten. Vader en zoon Skidelsky verlie-

zen zich daarna in hoofdstuk 4 in een vaak 

moeilijk te begrijpen aanval op de geluks-

economie en dan vooral op de economen die 

zich met dit betrekkelijk nieuwe vakgebied 

bezighouden, waarbij je als onwetende lezer 

het gevoel krijgt ongewild in een weten-

schappelijke vete te worden betrokken. In 

hoofdstuk 5 volgt een al even bedenkelijke 

tirade tegen de milieubeweging. De urgen-

tie en relevantie die in de eerste drie hoofd-

stukken in elke zin haast tastbaar aanwezig 

was, is dan geheel verdwenen.

In de twee slothoofdstukken herpakken 

Robert en Edward Skidelsky zich enigs-

zins als zij uitwerken wat onder ‘het goede 

leven’ moet worden verstaan en met welk 

beleid dat goede leven dichterbij kan wor-

den gebracht. Voor het goede leven dienen 

volgens vader en zoon Skidelsky voor ie-

dereen enkele basisgoederen bereikbaar 
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naar de encycliek Rerum Novarum (1891) 

van Paus Leo xiii, waarin hij het belang van 

bezitsvorming voor een van de staat en kapi-

talisten onafhankelijk bestaan benadrukte, 

kan daarbij uiteraard niet ontbreken. De 

katholieke maatschappijleer heeft bijge-

dragen aan de sociale markttheorie die na 

de Tweede Wereldoorlog onder meer ‘hielp 

om het maatschappelijk model van de Euro-

pese Unie vorm te geven’ (p. 260), waarvan 

niet relatief zwakke overheden, maar sterke 

maatschappelijke instituties drager zijn.

Hoewel het goede leven volgens vader en 

zoon Skidelsky wordt gevoed door het libe-

ralisme, is de notie dat een economie zonder 

doel mede bijdraagt aan hebzucht en onver-

zadigbaarheid, zonder meer religieus geïn-

spireerd. Het besef dat economische groei een 

bijproduct moet zijn van beleid dat het goede 

leven beoogt te realiseren en niet een zelf-

standig doel, biedt daarmee inspiratie voor 

een herijking van een christendemocratisch 

economiebeleid. In een politiek discours dat 

zich nog steeds eenzijdig richt op het zo snel 

mogelijk hervinden van economische groei, is 

dat een meer dan welkome alternatieve visie 

op onze economie en samenleving.

 Noten

1 Zie www.youtube.com/
watch?v=FN3z8gtDUFE. Vgl. ook Amitai 
Etzioni, ‘The good life. Wellbeing at a time of 
declining incomes’, in: Ralph Scott en David 
Goodhart (red.), Twenty years of ideas. Londen: 
Demos, 2013, pp. 95-101.

2 Vlg. de recente Van Doornlezing (24 juni 2013)  
van de socioloog Kees Schuyt, met de 
veelzeggende titel Noden en wensen.

die Etzioni noemt voor een gelukkig leven 

spreken wat dat betreft meer aan.

* * *
Het betoog van de Skidelsky’s irriteert en 

schuurt soms. Met honderd pagina’s minder 

had hun betoog zeker niet aan kracht inge-

boet. Daarnaast zijn de schrijvers wel erg 

negatief over economen. Daarbij scheren ze 

de economie en de beoefenaars van dit vak 

over één kam, om hen vervolgens al te ge-

makkelijk als de schuldigen van de huidige 

crisis aan te wijzen.

Maar die minpunten nemen niet weg dat 

Robert en Edward Skidelsky een uiterst re-

levant en actueel boek hebben geschreven. 

De eerste drie hoofdstukken laten zeer over-

tuigend de morele dimensie van de huidige 

economische crisis zien. De westerse landen 

hebben een ongekende rijkdom opgebouwd, 

die echter onevenwichtig is verdeeld. Nu 

voor langere tijd structurele economische 

groei een illusie zal blijken te zijn, is dat bij 

uitstek het moment om het politieke nar-

ratief te veranderen: politiek moet niet gaan 

over hoe economische groei kan worden ge-

maximaliseerd, maar over het streven naar 

een goed leven voor iedereen. Hoe dat goede 

leven eruit moet zien, is onderwerp van poli-

tieke strijd en debat.

Op de laatste pagina twijfelen de Ski-

delsky’s of het goede leven bereikbaar is in 

een samenleving waar religie steeds verder 

uit de publieke sfeer is verdreven. Die con-

clusie verbaast niet, omdat zij in hun betoog 

uitgebreid stilstaan bij de pogingen van de 

katholieke kerk om de scherpe kanten van 

het kapitalisme af te halen. Een verwijzing 
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Behoud van de gemeenschap vereist liefde 
en overgave

door Robert Prang

De auteur is theoloog en werkzaam als senior 
adviseur op het snijvlak van zorg en justitie. 
Daarnaast is hij voorzitter van het CDA-Theolo-
gennetwerk.

Zijn erotiek en de huidige beleving daarvan 

een goede graadmeter voor de staat van onze 

samenleving? Filosoof Ad Verbrugge betoogt 

in zijn nieuwste boek Staat van verwarring 

van wel. Aan de hand van het succes van de 

trilogie Vijftig tinten van de Britse schrijfster 

E.L. James, probeert hij de volgens hem in de 

samenleving waarneembare ‘staat van verwar-

ring’ te duiden. Wat maakt James’ roman tot 

zo’n succes en welke boodschap ligt daarin 

besloten? Verbrugges kernvraag is welke vorm 

de liefde aan kan nemen in onze virtuele con-

sumptiecultuur. Die vraagstelling berust op 

zijn gedachte dat de postmoderne mens zo-

zeer op zichzelf is gericht dat hij in verwarring 

verkeert over de meest fundamentele vorm 

van gemeenschap: de liefdesrelatie.

Staat van verwarring is bedoeld als het 

eerste van twee delen en draagt als onderti-

tel Het offer van liefde. Daarmee wordt zowel 

het offer dat uit liefde wordt gebracht als het 

ten offer brengen van de liefde zelf bedoeld. 

De filosofische laag en verwijzingen naar 

klassieke oudheid en Bijbel die Verbrugge 

daarbij in Vijftig tinten legt, lijken nogal 

vergezocht. Desalniettemin biedt Verbrug-

ges boek een aardige kijk op de huidige con-

sumptiecultuur en hoe liefde, relaties, geest 

en lichaam zich daarin tot elkaar verhouden. 

Zijn verwijzing naar deugdethiek en de 

problematische verhouding tussen natuur 

en cultuur biedt ook aanknopingspunten 

voor een nieuwe doordenking van de markt-

economie. Kernwoorden in zijn betoog zijn 

gespletenheid, toewijding, liefde, macht, 

individualisme en gemeenschap.

* * *
Verbrugge duidt allereerst de ledigheid en 

de op het zelf gerichte kenmerken van de 

consumptiecultuur. Hij doet dit op heldere 

en overtuigende wijze. Zijn blik op onze 

consumptiecultuur is echter wel eenzijdig 

Ad Verbrugge
Staat van verwarring. Het offer van liefde

Boom | 2013 | 264 pp. | ¤ 23,50 | ISBN 9789461057013
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met een voorbehoud. Wij willen niet te 

afhankelijk van anderen worden, omdat wij 

dan onze eigen unieke identiteit verliezen. 

Juist die veelbevochten vrijheid heeft tevens 

de vorming van gemeenschap ondermijnd.

* * *
De hedendaagse consumptiecultuur dwingt 

ons tot onthechting. Consumeren is niet 

meer gericht op gebruiken, maar op aan-

schaffen en weggooien. Consumeren heeft 

dan niets meer, of slechts weinig, te maken 

met verbruiken of opmaken van goederen; 

de daad van het kopen zelf kan worden op-

gevat als consumptie. Dat impliceert een 

materialistische onthechting, want om te 

blijven consumeren moeten wij steeds ver-

nieuwen en veranderen, en zaken dus steeds 

opnieuw loslaten en wegdoen. De postmo-

derne consumptiecultuur creëert steeds 

nieuwe behoeften en daarmee tekorten die 

ongedaan gemaakt moeten worden. Boven-

dien maakt de virtuele cultuur het mogelijk 

om anoniem in onze behoeften te voorzien. 

En omdat dit in de virtuele wereld niet lijfge-

bonden is, is behalve onthechting inmiddels 

ook sprake van ont-lijving.

Net als de consumptiecultuur is die vir-

tuele wereld gericht op de bevrediging van 

het zelf. Mijns inziens is dit ook zichtbaar in 

werk, relaties en politiek. De krachtige ten-

dens die uitgaat van onze virtuele consump-

tiecultuur is de ontbinding van de traditio-

nele gemeenschapsverbanden en de wijze 

waarop die vorm kregen. In de op zichzelf en 

alleen op het verminderen van tekort gerichte 

consumptiecultuur mist men gemeenschap. 

In de virtuele consumptiecultuur leeft men 

zich uit op en met de ander; er is geen sprake 

van overgave aan de ander. Verbrugge stelt 

dat Vijftig tinten juist ingaat tegen de virtuali-

sering en de onthechting van seksualiteit.

negatief, iets wat zijn betoog wat minder 

sterk maakt. Temeer omdat zijn eigen kant-

tekening bij Foucaults benadering van de 

maatschappelijke orde en het begrip ‘macht’ 

is dat deze daarin te veel zou blijven hangen 

in maatschappijkritiek.

Waar komt de consumptiemaatschappij 

– waar Verbrugge grotendeels zijn kritiek 

op richt – vandaan? Met de bevrijding van 

het individu in de jaren zestig van de vorige 

eeuw, is de symbolische orde van het chris-

tendom onder druk komen te staan in de 

westerse wereld. Als gevolg hiervan komen 

de grote thema’s van leven, dood, liefde 

en seksualiteit in een onchristelijke vorm 

tevoorschijn. Kenmerkend is dat sinds die 

jaren zestig de nadruk is komen te liggen 

op de subjectieve beleving. Het gaat vooral 

om onze individuele vrijheid. Geluk wordt 

begrepen als zelfontplooiing; ons eigen 

geluksgevoel. Verbrugge plaatst hierbij de 

kanttekening dat de mens van nature he-

lemaal geen louter autonoom individu is, 

maar dat het menselijk leven is doortrokken 

van collectiviteit. Deze collectieve dimen-

sie is een levensvoorwaarde voor de mens 

als gemeenschapswezen. Verbrugge raakt 

hier sterk aan het christendemocratische 

mensbeeld, dat de mens typeert als een re-

lationeel wezen. Deze mensvisie doortrekt 

het boek en is een belangrijk Vorverständnis 

voor de rest van zijn betoog. Het behoeft 

geen betoog dat dit een christendemocraat 

deugd doet.

Wij dienen ons volgens Verbrugge af te 

vragen waar de idealen van individuele auto-

nomie en geluk sinds de jaren zestig toe heb-

ben geleid. Hij betoogt dat de hedendaagse 

nadruk op individuele autonomie ons ver-

mogen tot overgave kan ondermijnen. Ons-

zelf verbinden met anderen doen wij veelal 
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de advocaten van het marktdenken de vrije 

markt als oplossing van alles zien. Sandel 

wijst echter ook op de negatieve kant daar-

van. Waar marktdenken zorg en persoon-

lijke levenssfeer betreft. Waar markt de 

moraal verdringt.1

Verbrugges beschrijving van de ont-

lijving raakt ook aan vraagstukken met 

betrekking tot gezondheidszorg en levens-

einde. Juist in dergelijke discussies is de 

plaats die wij als individu binnen de ge-

meenschap innemen essentieel. In hoeverre 

zijn wij daarop betrokken of juist onthecht? 

Verbrugge heeft het weliswaar over de lijfe-

lijke kant van seksualiteit en gemeenschap 

tussen man en vrouw (tot in de extremen van 

bdsm en darkroom), maar toch raakt dit aan 

gemeenschap, aan de samenleving als ge-

heel, en aan de vraag welke plaats wij onszelf 

daarbinnen toedichten.

* * *
Verbrugges verdienste is dat hij actualiteiten 

in een breder perspectief weet te plaatsen. 

Zijn kracht is dat hij helder de paradoxen van 

onze verworven vrijheden weet te duiden. 

Want juist die vrijheid, in de vorige eeuw zo 

zwaar bevochten, leidt ertoe dat wij onvrij 

zijn. Onvrij van consumeren, onvrij in onze 

keuzes. Kortom, wij ontkennen onszelf.

Zijn keuze om deze vraagstukken aan de 

populaire trilogie Vijftig tinten op te hangen 

is daarbij een ongelukkige. Verbrugge zoekt 

namelijk filosofische en christelijke motie-

ven in het boek, terwijl de auteur die er naar 

eigen zeggen niet in heeft willen stoppen.2 

Als reden voor zijn keuze geeft Verbrugge 

dat het boek een mondiale bestseller is 

waarvan er in de zomer van 2011 meer dan 

zeventig miljoen exemplaren zijn verkocht. 

Daarmee is het boek de snelst verkopende 

paperback aller tijden. Hoe relatief dat is, 

Het gevaar, en daar waarschuwt Verbrug-

ge ons voor, van een sterk consumptieve 

levenshouding is dat wij menen dat ons ik 

niet echt met de wereld om ons heen ver-

bonden is. En dat wij die wereld dan slechts 

gebruiken om zelf te genieten en gelukkig te 

worden, terwijl wij onszelf er tegelijkertijd 

voor afsluiten. Wij zijn dan noch bij onszelf 

noch bij die wereld: wij zijn ‘op drift’. Met 

deze analyse sluit hij aan bij zijn populaire 

essaybundel Tijd van onbehagen. Filosofische 

essays over een cultuur op drift, die uitkwam 

in 2004. Hierin wilde Verbrugge een duiding 

geven van de problemen waarmee de wes-

terse samenleving te maken heeft: zinloos 

geweld, het overheersende marktdenken 

en Europa. Hij deed dat onder meer aan de 

hand van filosofen als Aristoteles, Heideg-

ger en Hegel. Ook in Staat van verwarring 

borduurt Verbrugge op de denkbeelden van 

deze filosofen voort. De thematisering van 

onthechting, en daarmee ont-lijving van de 

ons bekende gemeenschapsverbanden, is 

een voortzetting van het idee van een cul-

tuur die op drift is.

* * *
Verbrugges poging om de staat van verwar-

ring van vandaag de dag nader te duiden, 

sluit aan bij een aantal vraagstukken die 

politiek en samenleving bezighouden. Zo 

kritiseert bijvoorbeeld Michael Sandel de 

vermarkting van onze samenleving, waar 

Het gevaar van een sterk con-
sumptieve levenshouding is 
dat wij menen dat ons ik  
niet echt met de wereld om  
ons heen verbonden is
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trokken is van collectiviteit, sluit Verbrugge 

nauw aan bij het christendemocratisch mens-

beeld. Verbrugge komt uit bij de relationele 

mens die wel degelijk behoefte heeft om lijfe-

lijk deel te nemen aan de gemeenschap.

En dat is de kern van zijn boodschap: wij 

leven niet alleen en voor onszelf, maar komen 

pas volledig tot ons recht in het samenleven 

met anderen – in een gemeenschap dus, of 

dat nu het gezin, de (sport)vereniging, de 

kerk of Europa is. Dat betekent ook dat wij 

verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen 

geluk (dat samenhangt met onze zelfverwer-

kelijking), en verantwoordelijk zijn voor de 

mensen met wie wij in gemeenschap leven. 

Verbrugge beschrijft hier een christende-

mocratische maatschappijvisie bij uitstek, 

want het gaat niet louter om de individuele 

ontplooiing, maar om het welzijn en de bin-

dende kracht van de samenleving als geheel.

 Noten

1 Michael Sandel, What money can’t buy. The 
moral limits of markets. New York: Farrar Straus 
and Giroux, 2012, met name hoofdstuk 2 en 3.

2 Zie bijvoorbeeld www.youtube.com/
watch?v=Fpm_1iERyoU, www.youtube.com/
watch?v=Ah6ElS0BFYk en www.youtube.com/
watch?v=RDhUxnIB6Nw.

toont wel het feit dat de biografie van de 

Britse voetbalcoach Alex Ferguson nu het 

snelst verkopende boek is. Bovendien staat 

de Bijbel op verschillende ranglijsten ver bo-

venaan als bestverkochte boek ooit en gaan 

er naar verluidt per seconde vier boekjes uit 

de Bouquetreeks over de toonbank.

Niettemin meent Verbrugge dat Vijftig 

tinten op een clichématige manier oeroude 

motieven rond de liefde tussen man en 

vrouw in herinnering brengt. Het vormt een 

tegenwicht tegen de tendens tot ontbin-

ding van gemeenschap en gespletenheid 

van het leven die schuilgaat in de virtuele 

consumptiecultuur. Het boek biedt volgens 

hem datgene waarnaar mensen nu op zoek 

zijn: een lijfelijke verbinding met de wereld 

om ons heen. De hoofdpersonen, Christian 

en Anastasia, dragen beiden hun littekens 

uit het verleden met zich mee. Door de over-

gave aan elkaar, eerst in de erotiek (eroos) 

en later in de liefde (filia), helen zij zichzelf 

en komen zij tot hun bestemming. In deze 

gemeenschap heffen zij allebei hun eigen 

lijden en pijn op.

* * *
Met zijn nadruk op het gemeenschapsleven 

en de gedachte dat het menselijk leven door-
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Max Weber en het arbeidsethos van het 
 protestantisme

door Gert Weerheim

De auteur is rechtsfilosoof en is als advocaat 
werkzaam bij Bouwman Van Dommelen Ad-
vocaten. Daarnaast is hij actief voor het CDA in 
Rotterdam.

Hoe kan het dat de economieën van protes-

tantse landen zich zoveel sneller ontwik-

kelden dan die in katholieke landen? Hoe is 

de welvaart onder protestanten – die al kort 

na de Reformatie opvallend werd – verklaar-

baar? Deze vragen stelt Max Weber (1864-

1920) zich in het boek De protestantse ethiek 

en de geest van het kapitalisme. Het antwoord 

op deze vragen was even invloedrijk als 

controversieel: de predestinatieleer van het 

calvinisme heeft geleid tot een rationele 

ascetische ethiek. De calvinistische ethiek 

resulteerde uiteindelijk in het moderne 

kapitalisme. Heeft Weber ons ook anno 2013 

nog iets te zeggen?

Eind vorig jaar kwam de eerste Neder-

landse vertaling van Max Webers klassieker 

Die protestantische Ethik (1920) uit.1 Het is 

opmerkelijk te noemen dat niet eerder een 

Nederlandse vertaling verscheen – voor een 

zo protestants en handelslustig land. Aan 

de invloed en algemene bekendheid van de 

Weber-these heeft dat evenwel niet in de 

weg gestaan. Het boek, dat handelt over het 

ontstaan van het moderne kapitalisme als 

uitvloeisel van de protestantse ethiek, heeft 

in ieder geval volgens de uitgever een grote 

actualiteit in een tijd waarin religie terug is 

en het kapitalisme niet langer vanzelfspre-

kend is.

* * *
De these van Weber houdt kortweg in dat 

het moderne kapitalisme gestoeld is op het 

arbeidsethos dat voortkomt uit de calvinis-

tische ethiek. Aanleiding voor de probleem-

stelling van Weber was de vaststelling dat de 

protestantse landen, veel meer dan de ka-

tholieke landen, een ongebreidelde handels-

geest en – ten gevolge daarvan – welvaart 

kenden. Ook waren opvallend veel protes-

tanten te vinden in de belangrijke functies 

binnen grote ondernemingen. De protestan-

Max Weber
De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme

Boom | 2012 | 255 pp. | ¤ 29,50 | ISBN 9789461055804
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betekenis, als levenspositie en goddelijke 

roeping) voor het eerst zijn opgang gemaakt. 

Het woord schijnt door Luther gemunt te 

zijn in zijn Bijbelvertaling. Volgens Weber 

sprak daaruit echter meer de persoonlijke 

overtuiging van de vertaler dan de oorspron-

kelijke Bijbeltekst. De beroepsidee was een 

product van de Reformatie.

Toch bleef Luthers opvatting volgens 

Weber traditionalistisch. Het beroep dat 

God ons ‘beschikte’, dat was de roeping. Veel 

verder ging het calvinisme, dat het leven 

tegemoet trad als positieve opgave, en zich 

daarmee wendde tot de wereld.

De protestantse ascetische ethiek is te 

vinden bij vier belangrijke groeperingen: 

het calvinisme, het piëtisme, het methodis-

me en de doperse sekten. Weber onderwerpt 

elk van deze stromingen aan een diepgra-

vend theologisch onderzoek naar de motie-

ven van ascetische ethiek die ten grondslag 

lagen aan het rationele kapitalisme.

Volgens Weber is vooral de predestinatie-

leer de verklarende factor voor de protes-

tantse handelsgeest. De (dubbele) predesti-

natieleer, als dogma vastgesteld op de grote 

synodes van Dordrecht en Westminster, laat 

zich goed samenvatten door hoofdstuk 3.3 

van de Westminster Confessie: ‘Door het 

besluit van God zijn, ter betoning van Zijn 

heerlijkheid, sommige mensen (…) voorbe-

stemd tot het eeuwige leven en anderen 

voorbeschikt tot de eeuwige dood’ (p. 75). 

Problematisch voor de protestanten van die 

tijd was de wijze waarop zekerheid kon wor-

den verkregen over de eigen heilspositie. 

Vast stond immers dat men daaraan zelf wei-

nig kon toe- of afdoen. De uitverkorenen zijn 

Gods onzichtbare kerk. Bij het zoeken naar 

de positie werd de tobbende protestanten 

‘op het hart gedrukt dat onafgebroken be-

ten presteerden veelal beter. Het ging daar-

bij niet om de gewone (‘traditionalistische’) 

handelsgeest, zoals die altijd al bestond. Het 

ging om de aanwezigheid van de ‘moderne’ 

kapitalistische geest.

Wat was er modern aan dit kapitalisme? 

Die moderniteit stond voor een doorbreking 

van het traditionalisme, waarin arbeid prin-

cipieel onvrij was. Het ging daar om behoefte-

voorziening en niet om geld verdienen, zoals 

in het kapitalisme bij Werner Sombart. Het 

onderzoek van Weber spitste zich dus toe op 

het ontstaan van het ‘burgerlijke bedrijfska-

pitalisme met zijn rationele organisatie van 

vrije arbeid’ (p. 17). De geest van het kapita-

lisme houdt in dat op rationele wijze wordt 

getracht de winsten te maximaliseren. Het 

verdiende geld wordt niet geconsumeerd 

(behalve om in de echte behoeften te voor-

zien), maar weer in het bedrijf gepompt om 

nog meer winsten te boeken. Cruciaal is 

daarbij hoe met arbeid wordt omgegaan.

Er is sprake van een disciplinering van 

arbeid. Dit vraagt om een ascetische ethiek; 

volledige toewijding. De geest van het kapi-

talisme was niet aanwezig bij ‘roekeloze spe-

culanten’ maar bij ‘mannen met strikt bur-

gerlijke opvattingen en “grondbeginselen”, 

in de harde school des levens opgegroeid, 

mannen die overal de voor- en nadelen van 

afwogen, maar tegelijk iets durfden te riske-

ren, maar bovenal nuchter en standvastig, 

scherpzinnig en volledig aan de zaak toege-

wijd’ (p. 53). De ondernemer heeft van geld 

verdienen zijn beroep gemaakt. Dit ‘beroep’ 

is veel meer een levenswijze dan slechts een 

activiteit.

* * *
Weber onderzoekt waarop deze nieuwe be-

roepsidee is terug te voeren. In de Reforma-

tie heeft het woord ‘beroep’ (in zijn huidige 
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leven leidde). Voornaamste punten van kri-

tiek op de Weber-these zijn diens weergave 

van de predestinatieleer en vooral de wijze 

waarop deze zich in de praktijk van de mo-

derne burgerij manifesteerde. Wat het laat-

ste betreft, is met name het ontbreken van 

afdoende empirisch bewijs een probleem. 

Feit is overigens wel dat de Weber-these in 

die zin gemeengoed is geworden dat strenge 

calvinisten nog steeds worden gezien als 

harde werkers die zich luxe ontzeggen – in 

een streven naar het leven tot eer van God. 

Of dat ook wordt veroorzaakt doordat ma-

terieel succes wordt gezien als bewijs van 

de uitverkiezing? Dat lijkt op zijn minst 

twijfelachtig. Ten slotte is het de vraag of 

arbeidsethos voldoende verklaring kan zijn 

voor een economische cultuurgeschiedenis. 

Ook de macro-economische en institutione-

le context bepaalt immers voor een deel de 

uitkomsten van de historische ontwikkeling.

Hoewel over de theologische en cultuur-

historische finesses van Webers argumenta-

tie kan worden geredetwist, staat de eruditie 

van Weber buiten kijf. Daarvan getuigt al-

leen al het honderd pagina’s tellende noten-

apparaat bij deze Nederlandse uitgave van 

Webers verhandeling, die op zichzelf een 

kleine honderdvijftig pagina’s beslaat. Maar 

veel belangrijker is de blijvende invloed die 

Weber heeft gehad. In de eerste plaats heeft 

Webers benadering een kentering gebracht 

in de overtuiging dat vooral materiële fac-

toren (de onderbouw) bepalend zijn voor de 

economische geschiedenis. De ideeën van 

mensen doen er wel degelijk toe. Ten tweede 

heeft Weber laten zien dat het kapitalisme 

niet ontstaan is in verzet tegen het strenge 

religieuze verleden, maar juist een uitvloei-

sel van dit verleden is.

Hiermee verkrijgt het boek een opmer-

roepsarbeid veruit het beste middel was om 

die zelfverzekerdheid te krijgen’ (p. 84). Het 

geloof toont zich immers uit de werken. En 

hoewel de zaligheid nimmer verdiend kon 

worden, waren de goede werken toch onont-

beerlijk als teken van de zaligheid.

Nu het geloof bewezen moest worden in 

de beroepsuitoefening ontwikkelde zich 

een nieuw soort ascese: het protestantse 

arbeidsethos. In termen van deze tijd bete-

kent dat: hard werken van ’s morgens vroeg 

tot ’s avonds laat; niet drie keer per jaar op 

vakantie gaan en zich geen luxe veroorloven. 

Tijd is geld. Die beide zaken (tijd en geld) 

werden op rationele wijze aangewend en 

niet ‘verkwist’. Het verdiende geld wordt 

weer geïnvesteerd om nog hogere winsten 

te realiseren. Ziedaar het ontstaan van de 

‘geest van het kapitalisme’.

* * *
In de hedendaagse sociologie geldt De 

protestantse ethiek en de geest van het ka-

pitalisme nog steeds als standaardwerk. 

Inhoudelijk geldt Webers analyse echter als 

achterhaald. De socioloog van het verstehen, 

die waardevrijheid van de sociologische 

wetenschap voorstond, wekt soms de indruk 

dat argumenten zijn gezocht om zijn these 

te staven. Pregnant in dit verband is de wor-

steling van de jonge Max Weber om te kie-

zen tussen zijn vader (die een levensgenieter 

was) en zijn moeder (die een streng ascetisch 

Nu het geloof bewezen moest 
worden in de beroepsuitoe-
fening ontwikkelde zich een 
nieuw soort ascese: het protes-
tantse arbeidsethos
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geven van de wisselwerking tussen religie en 

cultuur kunnen deze noties niet uit de weg 

worden gegaan. De sleutel daartoe is niet 

te vinden in de rationalistische ethiek van 

het protestantisme (al dan niet ingegeven 

door de predestinatieleer), zoals Weber die 

beschrijft, maar ook niet in het gedweep met 

echtheid en directe ‘spirituele’ ervaring bin-

nen de huidige emotiecultuur. Nee, het zou 

weleens te vinden kunnen zijn in een ander 

schepsel van het protestantisme: de per-

soonlijkheid. Het personalisme (van onder 

meer de Zwitserse cultuurfilosoof Denis de 

Rougemont) leert ons een politiek van ver-

antwoordelijkheid. Dat veronderstelt ver-

antwoordelijke mensen; persoonlijkheden 

met een roeping die meer omvat dan hun 

beroep (maar het beroep ook zeker insluit).

Persoon is de mens die weet waartoe hij 

verplicht is, maar die toch zijn volledige 

vrijheid van handelen behoudt. Het is de 

autonome mens, die zich evenwel bewust 

is van zijn verantwoordelijkheid tegenover 

zijn medemens. Dat is de ware ethos. In een 

onttoverde tijd, die gekenmerkt wordt door 

pluriformiteit en een hang naar authentici-

teit, is de dimensie van de ‘persoonlijkheid 

als roeping’ de sleutel tot een moreel appel, 

zonder dat men in subjectivisme vervalt. 

De mens verstaat zijn roeping immers 

coram Deo: hij dient zich te verhouden tot 

God en daarmee ook tot de naaste. Dit per-

kelijke actualiteit in een tijd waarin de 

wisselwerking tussen religie en haar om-

geving, dat wil zeggen de ordening van sa-

menleving, economie en moraal, zich weer 

mag verheugen in een grote belangstelling. 

Wat Weber laat zien is dat godsdienst het 

veelvuldig verschijnen van een persoonlijk-

heidstype in de hand heeft gewerkt en dat 

dit type een nieuwe productiewijze heeft 

doen ontstaan. Daarmee wordt de these van 

die wisselwerking bevestigd.

* * *
Tegelijkertijd legt Weber ook in De protes-

tantse ethiek en de geest van het kapitalisme 

bloot dat de voortschrijdende rationali-

sering uiteindelijk niet is gestopt bij het 

protestantse arbeidsethos, maar de secula-

risatie heeft ingeluid. De onttovering van de 

wereld werpt geheel eigen vragen op. De he-

dendaagse cultuur heeft – hoe dan ook – een 

groot deel van haar metafysische fundamen-

ten verloren. Christelijke kerken hebben 

veel van hun vroegere geloofwaardigheid 

verloren; de pretentie van de wetenschap om 

te komen tot waarheid heeft al haar vanzelf-

sprekendheid verloren. ‘Gezag’ als zodanig 

staat onder druk. De recente crises in de 

economie hebben dit proces alleen maar 

versneld. En niet onterecht. Schandalen met 

bestuurders, bankiers, artsen, advocaten 

en wetenschappers hebben het vertrouwen 

nog meer onder druk gezet. Losgemaakt van 

de klassieke zekerheden vertoont de he-

dendaagse mens een niet eerder vertoonde 

hang naar authenticiteit. Navenant wordt de 

rationaliteit steeds meer afgezworen. Voor 

zover echter religie nog groeit, is dat binnen 

de kaders van emotiecultuur, waar directe 

ervaring en ‘echtheid’ dominant zijn.

Bij het – als christendemocratische poli-

tici – zoeken naar het steeds opnieuw vorm-

In de bezinning op de verhou-
ding tussen markt en cultuur is 
het leerzaam om kennis te ne-
men van Webers analyse van de 
rol van de arbeidsmoraal
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Gert Weerheim bespreekt 
De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme

b

o

e

k

e

n

te nemen van Webers analyse van de rol van 

de arbeidsmoraal. Het moge echter duidelijk 

zijn dat met die analyse het laatste woord 

niet is gezegd. Het is eerder een krachtige 

aanzet tot denken; een denkproces dat bin-

nen het cda de volle aandacht verdient.

 Noten

1 Oorspronkelijk verschenen als: Max Weber, Die 
protestantische Ethik. Eine Aufsatzsammlung. 
Tübingen: Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1920.

sonalisme legt ook het ongebreidelde kapi-

talisme aan banden.

Voor eenieder die zich met de rol van reli-

gie in de (post)moderne samenleving bezig-

houdt, is het goed dat deze prettig leesbare 

vertaling van Webers klassieker verschenen 

is. Dat de these van Weber inmiddels op 

belangrijke punten is achterhaald, doet niet 

af aan de actualiteit van de problematiek. 

In de bezinning op de verhouding tussen 

markt en cultuur is het leerzaam om kennis 
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Ramona Maramis

Muntgeld

Wist u dat in deze wereld snelle schilders leven, naast langzame kunste-
naars en rationele dichters? Verfijn uw blik.
In die andere wereld leven directeuren, landheren en raden van bestuur.
Wat hebben zij gemeen?
Op het oog enkel het chocolademuntje van Sint-Nicolaas (ze zijn allen 
kind geweest).
Maar de echte zakken met geld zijn anders verdeeld.

In deze wereld leeft een handjevol dakdekkers, speculaasbakkers en 
worstendraaiers. Naast advocaten, mediators, hartchirurgen en mantel-
zorgers wanneer de nood daar is. Let u wel op?
In die andere wereld leven leiders, trendgoeroes, astronauten en topmo-
dellen met zakken geld die heel anders zijn verdeeld.

De wereld onderverdeeld op basis van wat wij maken en gewaardeerd in 
muntgeld. Ziet u dat écht niet in dit schilderij?

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is CDV-huisdichter en schrijft voor elk CDV-nummer 
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de 
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemle-
zing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de 
CDa-gemeenteraadsfractie in Delft.
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Paul	van	Geest

Bezinning

Lange tijd werd gedacht dat de marktwerking als vanzelf een goede maatschappij 
opleverde. De ‘onzichtbare hand van God’ zou aan het werk zijn in het marktmecha-
nisme. In het verlengde hiervan ontstond een opvatting over economie waarin deze 
zich geheel voortbeweegt zonder verband te houden met de menselijke vrijheid, het 
geweten, de begeerte, het vertrouwen en het verlangen naar geluk.

Maar ‘de economie’ is geen proces van autonome wetten die te bestuderen zijn als 
natuurwetten. In elk economisch handelen, op welk niveau ook, speelt de ‘human factor’ 
mee, in de vorm van keuzes, ethische overwegingen, geldingsdrang, vergeldingsdrang, 
begeerte of hoogmoed. Het Genesisverhaal leert dat het niet de schaarste was maar de 
begeerte te midden van overvloed die het leven van de eerste mensen ingrijpend deed 
veranderen. Bonussen lijken te herleiden tot de dynamiek waar de eerste mensen al aan 
onderhevig waren: deze zijn immers niet bedoeld om gebrek en nood te lenigen, maar 
om overvloed uit te drukken en onderlinge rivaliteit te bevorderen. Dit leidt tot isole-
ment en ongeluk. Daarom hebben in de traditie van het christendom en het boeddhisme 
grote geesten steeds gepleit voor het doorbreken van de logica van de begeerte.

Wie de economie niet opvat als een proces van autonome wetten, kan dus in gewetens-
nood komen. Hij moet onderkennen dat aan ‘de economie’ keuzes, ethische overwegin-
gen en duivelse dilemma’s ten grondslag liggen en hij moet zichzelf vragen gaan stellen.

Voor christenen geldt de waardigheid van de mens als hoogste waarde in de econo-
mie. Het is de waardigheid die, zoals paus Franciscus al bij herhaling heeft gezegd, 
mede ontleend wordt aan het loon dat verkregen wordt door werk. De vraag is evenwel 
of de waardigheid van de ander ook altijd het hoogste doel is van het economisch han-
delen, door wie en op welk niveau ook. Deze vraag behoort bij uitstek door christende-
mocraten iedere dag gesteld te worden: bij handelingen die zij verricht zien worden 
of bij acties die zij zelf verrichten. Een cultuur waarin contemplatie in de actie wordt 
bevorderd, is heilzaam voor ieder individu en voor ‘de economie’.

door Paul van Geest

De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University, bijzonder hoogleraar Augustijnse 
studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van de redactie van Christen Democratische 
 Verkenningen.
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